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2.att. ĀbeĜu kraupja primārās infekcijas attīstība uz lapām RIMpro izmēăinājuma variantos/ 
Figure 2.  Extent of primary scab infection on apple leaves in RIMpro testing variances 

 
 Secinājumi  
 ĀbeĜu kraupja brīdinājumu sistēma RIMpro ir praktiski izmantojama Latvijā, par infekcijas 
bīstamības riska signālu aizsardzības pasākumu veikšanai pieĦemot programmas rādījumus virs 50 
RIM vērtībām. Papildus pirmajai aizsargājošajai fungicīdu apstrādei, kraupja vidēji ieĦēmīgām 
ābeĜu šėirnēm būs nepieciešami vēl 3 – 4 fungicīdu smidzinājumi kraupja primārās infekcijas 
periodā līdz jūnija vidum, lai pietiekoši ierobežotu slimības attīstību.   
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 Abstract 
Cranberry (Oxycoccus macrocarpon) is well known in Europe, and the growing of 

cranberries has recently enlarge in Latvia. Cranberry diseases were imported together with the 
plants. The diseases of cranberry, inter alia berry rots were not investigated in Latvia until recently.   
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A. Ripa touched upon cranberry diseases, using foreign literature. Some plant tests were made in 
the State Service of Plant Protection, Quarantine department. Our investigation was carried out in 
the cranberry bog “Kalna purvs”, Aluksne region. Fungi were identified in the Latvian Plant 
Protection Research Centre and Institute of Soil and Plant Sciences of LUA. The morphological 
properties of the colony, dimensions and peculiarities of spores were described. The most 
important production losses were caused by rot. They appeared in the field and developed after 
harvesting and in storage. During the harvest (13.10.06.) rotten berries were on average 1.7 %. 
After a months storage (22.11.06.) at room temperature (18 o– 20 oC) the damage level was 8.4 %, 
but in 28.12.06. -  43.5 %. The visual symptoms of damage were different – black, yellow, pale red 
to dark red rots and different speckles. Some berries were soft and watery. Allantophomopsis spp., 
Physalospora vaccinii and Botryosphaeria vaccinii were identified. It is necessary to continue 
investigations for the further identification of causal agents of berry rots and clarify the 
peculiarities of disease development. 
 

Key words 
Cranberry diseases, berry rot, storage rot, identification 

 
Ievads  
Lielogu dzērvenes (Oxycoccus macrocarpon) ir mūžzaĜš Ericaceae dzimtas krūms, kurš 

cēlies no ziemeĜaustrumu Amerikas purviem. Latvijas klimats ir piemērots lielogu dzērveĦu 
audzēšanai, taču šādi apstākĜi (mērena temperatūra, lietus, vējš, mitrs gaiss, u.c.) veicina arī slimību 
attīstību. Lielogu dzērveĦu slimības rada ekonomiskus zaudējumus ogu ražotājiem, taču Latvijā 
dzērveĦu slimības gandrīz nav pētītas, slimību ierosinātāji nav precīzi identificēti. Periodikā 
dzērveĦu slimības ir pieminējis A. Ripa (Ripa, 1996.), atsevišėu paraugu analīzes veiktas VAAD 
Karantīnas departamentā, taču zinātniskas publikācijas Latvijā nav bijušas. 

Slimības var bojāt dzinumus, lapas, ziedus, saknes un visvairāk ogas, kas ir ražas kvalitātes 
un kvantitātes faktors. Dažas ogu puves attīstās galvenokārt uz lauka, bet vairums tikai pēc ražas 
vākšanas, glabātavās. 

Lielogu dzērveĦu ogu agrās puves (ier. Phyllosticta vaccinii) pazīmes jau aprakstītas 1897. 
gadā, kad arī aizsākta šo dzērveĦu slimību izpēte (Eglitis et al., 1966.). 

ASV austrumu štatos biežāk izplatītākās slimības veăetācijas laikā ir ogu galotnes jeb 
riĦėveida puve (ier. Godronia cassandrae), rūgtā jeb gleosporiozā puve (ier. Colletotrichum 
acutatum un C. gloeosporiodes), ogu cietā puve (ier. Monilinia oxycocci) – izĦemot Mičiganas 
štatā, agrā puve (ier. Phyllosticta vaccinii), viskozā ogu puve (ier. Diaporthe vaccinii) un ogu 
plankumainības, kuras ierosina gan Protoventuria myrtilli, gan Physalospora vaccinii (izraisa arī 
ogu agro puvi). Glabāšanas laikā galvenokārt ogu melnā puve (ier. Strasseria geniculata, 
Allantophomopsis cytisporea un A. lycopodina), gatavā ogu puve (ier. Coleophoma empetri) un 
ogu plankumainība (ier. Physalospora vaccinii). (Hanson et al., 1999., McManus 2001., Oudemans 
et al., 1998., Caruso et al., 1995.) 

ZiemeĜu rajonos uz ogām galvenokārt izplatīta agrā puve (ier. Phyllosticta vaccinii) un rūgtā 
jeb gleosporiozā puve, kuru ierosina Glomerella cingulata, anamorfā stadijā Colletotrichum spp. 
(Oudemans et al., 1998., Caruso et al.,  1995.). 

Kanādā izplatītākās ogu puves ir: agrā puve (ier. Phyllosticta elongata), ogu cietā puve 
(ier. Monilinia oxycocci), ogu plankumainība (ier. Botryosphaeria vaccinii), ogu galotnes jeb 
riĦėveida puve (ier. Godronia cassandrae), melno ogu puve (ier. Allantophomopsis spp.), rūgtā jeb 
gleosporiozā puve (ier. Glomerella cingulata). (Caruso et al., 1995., Eastern Canada Cranberry IPM 
Manual, 2004.) 

Baltkrievijā identificēta ir ogu plankumainība, kura izraisa arī agro puvi (ier. 
Botryosphaeria vaccinii), ogu dzeltenā puve (ier. Botrytis cinerea), ogu melnā puve (ier. 
Allantophomopsis spp.), rūgtā jeb gleosporiozā puve (ier. Glomerella cingulata), ogu galotnes jeb 
riĦėveida puve (ier. Godronia cassandrae), ogu cietā puve (ier. Monilinia oxycocci), agrā puve (ier. 
Phyllosticta vaccinii). (Гopлeнкo et al., 1996.) 

Lietuvā 2002. gadā Radvilišėu apkaimē pirmo reizi identificēts Diaporthe vaccinii, kas 
ierosina vertikālo dzinumu galu atmiršanu un viskozo ogu puvi. Eiropā ir karantīnas slimība un 
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pakĜauta stingrai fitosanitārai kontrolei. Atrasta arī dzērveĦu ogu galotnes puve, kuru ierosina 
Godronia cassandrae. (Kačergius et al., 2004.) 

Pētījuma mērėis ir sākotnēja dzērveĦu slimību diagnostika un slimību ierosinātāju 
identifikācija. Šo jautājumu noskaidrošana ir nepieciešama slimību postīguma izvērtēšanai un 
ierobežošanas pasākumu rekomendāciju izstrādei. 
 

Materi āli un metodes 
Izmēăinājums iekārtots 2005. gadā Alūksnē, Gaujienas pagastā SIA Lienamas – Alūksnes, 

“Kalna purvs” purvā. Pētījumi laboratorijā veikti Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrā 
(LAAPC) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Augsnes un augu zinātĦu institūta 
laboratorijās. DzērveĦu slimības tika novērotas kopējā LAAPC izmēăinājumā (ZM subsīdiju 
projekts “Amerikas lielogu dzērveĦu kaitēkĜi un slimības Latvijā”).  Ogu slimības pētītas četros 
lauciĦos, kur netika lietoti pesticīdi, platība 30 m2 (3 x 10 m), kopplatība 120 m2. LauciĦi izvietoti 
randomizēti. Pētījumi veikti dzērveĦu šėirnes ‘Stevens’ stādījumā. 

Sākotnējā slimību diagnostika veikta pēc vizuālajām pazīmēm, tad simptomu attīstību uz 
bojātajām ogām mitrajā kamerā. Precīzai identifikācijai patogēni izdalīti tīrkultūrā. SēĦu izolācijai 
izmantota kartupeĜu dekstrozes agara (PDA) barotne. Barotnes sagatavošana un patogēnu sēja 
veikta sterilos apstākĜos. Barotnes 3 - 4 nedēĜas turētas tumšā, 21 o – 22 oC siltā kamerā. Novērtēta 
micēlija augšanas, koloniju morfoloăiskās pazīmes, krāsošanās un vairošanās orgānu uzbūve. 
(Shurtleff et al., 1999.) 
 

Rezultāti 
Ražas vākšanas laikā puves simptomi konstatēti tikai uz 1.7 % ogu. Puvušās ogas bija 

dzeltenas, uzbriedušas, šī slimība izplatās perēkĜveidīgi. Novēroti arī citādi simptomi – ogas bija 
sārtas, uzbriedušas. Glabāšanas laikā puvušo ogu skaits palielinājās. Pēc mēneša (22.11.06.) 
glabāšanas vidēji puvušas 8.4 % ogu. Nākamajos mēnešos ogu puves attīstība turpinājās un līdz 
februāra beigām visas ogas, kas glabājās istabas temperatūrā bija sapuvušas (1.att.). 
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1.att. Ogu puves izplatība glabāšanas laikā, % 
Figure 1. Dynamics of berries rot in storage, % 

 
Glabāšanas laikā uz ogām konstatēti dažādi simptomi (tai skaitā arī tādi, kas netika 

novēroti vākšanas laikā). Pēc vizuālajiem simptomiem dzērveĦu ogu puves nav precīzi 
diagnosticējamas, tādēĜ patogēni izolēti tīrkultūrā. Pavisam iegūti 80 izolāti, no tiem izdalīti 7 
atšėirīgi, identificēti 3 patogēni.  

Novembrī un decembrī novērotas tumši melnas, dažas tumši brūnas ogas, tās zaudējušas 
dabisko sarkano krāsu, nedaudz sažuvušas, bet ne puvušas.  

Tīrkultūrā uz PDA barotnes veidojas rets, gaisīgs, pelēkbalts micēlijs. Barotne nokrāsojas 
tumši zaĜgan-brūnā krāsā. Patogēns aug salīdzinoši ātri, Petri plates malas tas sasniedz jau nedēĜas 
laikā. Uzglabājot tumšā kamerā, kur gaisa temperatūra ir 21 o – 22 oC, pēc 15 dienām parādās 
nelielas tumšas piknīdas. Nobriedušu piknīdu virsotnēs vēl pēc pāris nedēĜām veidojas melna, 
gĜotaina sporu masa. Konīdijas 7.6 x 2.7 µm (6.6 – 8.6 x 2.2 – 3.8 µm) lielas, eliptiskas, galos 
nedaudz ieliektas. Ogu puves simptomi un sēnes morfoloăiskās īpatnības pierāda, ka šo puvi izraisa 
Allantophomopsis spp. (Caruso et al., 1995.). Precīzai sugas noteikšanai nepieciešami turpmāki 
pētījumi. 
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Decembrī un janvārī uz ogām novēroti sausi, iegrimuši, gaiši plankumi, galvenokārt 

kausiĦa rajonā. Tīrkultūrā uz PDA barotnes pēc dažām dienām parādījās neliels, blīvs, dzeltenīgi 
balts micēlijs. Barotne krāsojās viegli dzeltenīga, centrā tumšāka, nedaudz brūngana. NedēĜas laikā 
(7 dienas no uzsēšanas brīža) sēnes kolonijas diametrs sasniedzis vidēji 5.5 cm. Pēc 15 dienām 
agara daĜā, sēĦotnē izveidojās pelēkbrūni, apaĜi, nobrieduši peritēciji, kuros attīstījās aski un 
parafīzes. Vidēji aski 199.2 x 42.1 µm (251 – 133 x 64.1 – 19.6 µm) lieli, caurspīdīgi, vārpstveida. 
Katrā askā astoĦas asku sporas, vidēji 43.5 x 17.4 µm (33.8 – 53.8 x 12.3 – 24.9 µm) lielas, 
brūnganas, necaurspīdīgas, iespējams ar biezu, matētu apvalku. Slimības simptomi uz ogām un 
patogēna morfoloăiskās īpatnības pierāda, ka tas ir Physalospora vaccinii (Shear) Arx & E. Müller 
(Caruso et al., 1995.). 

Novembrī uz dažām ogām tika novēroti gan sīki melni, gan gaiši, iegrimuši plankumi. 
Savukārt decembrī un arī turpmākos mēnešos līdz februāra beigām uz ogām novērota puves 
plankumi. Visbiežāk tie izvietoti ogas sānos, ovāli, plankumi var būt nedaudz iegrimuši ar 
tumšākiem un gaišākiem koncentriskiem riĦėiem. Novēroti arī tumšas krāsas (sarkani līdz melni) 
plankumi, kuri nav iegrimuši. Tīrkultūrā uz PDA barotnes sēnes kolonijas sākumā aug ātri, bet pēc 
nedēĜas augšana apstājas un patogēns nesasniedz līdz Petri plates malas; pat pēc 15 dienām 
kolonijas diametrs vidēji ir 5 cm. Micēlijs pelēkbalts, veidojot tumšākus un gaišākus krāsu riĦėus, 
miltains. Barotne iekrāsojas tumši pelēkzaĜā krāsā. Piknīdas parādās jau pēc pāris dienām no 
uzsēšanas brīža virs micēlija; apaĜas, mikroskopā tumši brūnas līdz melnas (virs micēlija pelēkas), 
no kurām izplūst gaiši pelēcīga sporu masa. Konīdijas atsevišėi ir bezkrāsainas, vienšūnas, dažādas 
formas (apaĜīgas, bumbierveida, iegarenas), to sastāvs nedaudz graudains. Vidēji tās ir 13.5 x 5.6 
µm (10.1 – 16.4 x 3.9 – 7.3 µm) lielas. Sporai vienā galā ir piedēklis, kas var būt dažāda garuma. 
Pēc mēneša konīdijas no piknīdām ir izlidojušas un sporas vairs nav atrodamas. Šajā laikā mainās 
piknīdu izskats tīrkultūrā, tās ir kĜuvušas melnas, micēlijs no pelēka, miltaina kĜūst tumši pelēks 
līdz melns. Ogu plankumu pazīmes, puves simptomi un sēnes morfoloăiskās īpatnības pierāda, ka 
šo puvi izraisa Botryosphaeria vaccinii (Shear) Barr (sin. Guignardia vaccinii Shear), anamorfā 
stadijā Phyllosticta elongata G. J. Weidemann in G. J. Weidemann, D. M. Boone, & Burdsall. 
Carris (Caruso et al., 1995.).  

Glabāšanas laikā uz ogām attīstījās arī citas puves, kuras pagaidām vēl nav identificētas. 
 

Diskusija  
Ogu puves ir postīgas dzērveĦu slimības, ZiemeĜamerikā konstatēts, ka glabāšanas laikā 

puves izplatība var būt pat 60 % - 97 % (Eastern Canada Cranberry IPM Manual, 2004.). Literatūrā kā 
ogu puves ierosinātāji aprakstīti vairāk kā desmit dažādi patogēni. Galvenokārt izplatīta 
gleosporiozā puve (ier. Colletotrichum spp.) un ogu agrā puve (ier. Phyllosticta vaccinii), kura 
pazīstama jau kopš 1897. gada. Savukārt pēc pētījuma rezultātiem, Latvijā šo puvi ierosināja P. 
elongata, kas sākumā uz veselām ogām parādījās nelielu, gaišu plankumu veidā. Atšėirībā no 
pārējām ZiemeĜamerikas valstīm, ĥūdžersijā izplatīta ogu plankumainība (ier. Physalospora 
vaccinii), kura identificēta arī Latvijā, Alūksnes rajona „Kalna purvā”. Glabāšanas laikā konstatēta 
arī ogu melnā puve (ier. Allantophomopsis spp.). Allantophomopsi ăintī ir vairākas sugas, kas 
ierosina šo puvi - A. cytisporea (Fr.: F.) Petrak, A. lycopodina (Hohn.) Carris un Strasseria 
geniculata (Berk. & Broome) Hohn (sin. S. oxycocci (Shear) Shear. Sugas noteikšanai Latvijā ir 
nepieciešami tālāki pētījumi. Latvijā pētījumi ir tikko uzsākti, nepieciešams tos turpināt, lai 
identificētu arī tos patogēnus, kas pašlaik vēl nav noteikti. Baltkrievijā, tāpat kā Latvijā konstatētas 
ogu agrā puve un melnā puve, taču tur identificētas arī citas slimības. ĥemot vērā, ka Baltkrievijā ir 
līdzīgi meteoroloăiskie apstākĜi, Ĝoti iespējams, ka turpmākajos pētījumos arī Latvijā tiks novērotas 
un aprakstītas vēl daudzas citas lielogu dzērveĦu slimības. 

Dažādu slimību sastopamību ietekmē meteoroloăiskie apstākĜi. No dzeltenām ogām 
iepriekšējos gados M. Eihe identificēja dzelteno ogu puvi (ier. Botrytis cinerea Pers.: Fr.), taču 
šogad, iespējams, karstās un sausās vasaras dēĜ, šo puvi atrast un precīzi identificēt neizdevās.  

Šobrīd no bojātajām ogām ir izdalīti vairāki slimību ierosinātāji, taču ir nepieciešami 
patogenitātes pētījumi, lai izvērtētu to parazītisma pakāpi un labāk izprastu lielogu dzērveĦu 
slimību attīstības īpatnības Latvijas apstākĜos. Nepieciešami ilgstoši pētījumi, lai diagnosticētu un 
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aprakstītu Latvijā sastopamās ogu puves, kā arī izvērtētu to postīgumu un ekonomisko 
nozīmīgumu. 

 
Secinājumi 
Alūksnē, SIA Lienama – Alūksne purvā lielogu dzērveĦu ražas vākšanas laikā bija bojātas 

tikai 1.7 % ogu , bet līdz februāra beigām, uzglabājot istabas temperatūrā, sapuvušas 97 % ogu. 
Ogu puves rada būtiskus ražas zudumus glabāšanas laikā, tāpēc to ierosinātāju identifikācija ir 
nepieciešama. 

Identificēta ogu agrā puve (ier. Botryosphaeria vaccinii, anamorfā stadijā Phyllosticta 
elongata), ogu plankumainība (ier. Physalospora vaccinii) un ogu melnā puve (ier. 
Allantophomopsis spp.).  

Nepieciešami turpmāki pētījumi, lai identificētu jau izdalītos patogēnus, kā arī konstatētu 
un aprakstītu citas lielogu dzērveĦu slimības, tai skaitā arī ogu puves. 
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Abstract 

 The commercial cultivation of American cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) in 
Latvia is mostly developed in high bog territories. American cranberry, fruit indigenous to North 
America, are characterized as high yielding crop with significantly higher productivity (to 40 t· ha–

1) in comparison with wild cranberry (Vaccinium oxycoccos L). Investigations on optimal 
cultivation and fertilization technologies of cranberry crop appropriate for sphagnum peat are 
scarce. Therefore studies on mineral nutrition regime of American cranberries and wild cranberries 
in Latvia are very important. Investigations were done to find out the actual mineral nutrition status 
of American and wild cranberries in Latvia as well as to evaluate the peculiarities of cranberry 
mineral nutrition in producing beds and native bogs. 80 (peat and plant) samples were collected 
from 4 main cranberry producing sites and 3 native bogs during autumn 2004.  Plant tissue analysis 
and soil testing were used to evaluate the cranberry supply with all of the biogenous elements (N, 
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