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Abstract 
The development of diseases becomes one of the most important risk factors for oilseed 

rape cultivation under conditions of intensive management. 
The assessments and first investigations of rape diseases were started during autumn 2005, 

and continued in a wider and more thorough scope in summer 2006. 
Assessments of diseases were carried out in production fields as well as in field trials in the 

research and study farm “Vecauce” of LLU. Identification of causal agents of disease and the study 
their life cycle was done in the laboratories and semi-field trials in the Department of Plant 
Protection of the Institute of Soil and Plant Sciences, LUA. 

Symptoms of disease on the rape stems were described in 2006. Pale grey blotch were 
detected on the lower parts of stems, the heart of stem also was grey. Black pycnidia with large 
amounts of single-cell, roundish conidia were developed on the lesions. Visible symptoms and, in 
particular, the shape and size of conidia answered the description of the causal agent of oilseed rape 
blackleg (stem canker) Phoma lingam. 

Investigations were continued and the teleomorph of causal agents of blackleg were 
observed and described in late October 2006. Pseudotechia of Leptosphaeria genus were found on 
the remaining stems of rape. Pseudotechia were developed coterminous with pycnidia. The 
generative stage of the causal agent of blackleg (pseudotechia with asci and asco spores) was 
detected for the first time in Latvia. 

Infection with Leptosphaeria spp. was observed during autumn 2006, the incidence of 
disease was 1-61 %, but severity only 0.01 – 1.23 %. 

Research is continuing to clarify the importance and biological role of the different 
development stages of Leptosphaeria spp. 

 
Key words 
Oilseed rape, diseases, Leptosphaeria, Phoma lingam, life cycle  
 
Ievads 
Latvijā pēdējos gados strauji pieaug rapša sējplatības, un tiek prognozēta to tālākā 

palielināšanās. Šādos apstākĜos notiek strauja rapša slimību savairošanās, jo uzkrājas infekcijas 
materiāls. 
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Rietumeiropā par nozīmīgāko rapša slimību uzskata rapša stublāju puvi, šim nosaukumam 

ir daudzi sinonīmi - stublāja vēzis, lapu joslainā plankumainība, fomoze u.c. (West et al., 2001). 
Lietuvā stublāju puvi uzskata par vienu no nozīmīgākajām rapša slimībām (Brazauskiene, 
Petraitiene, 2004). Latvijā līdz šim konstatēta tikai šīs slimības konidiālā stadija (Phoma lingam 
(Tode ex Schw.) Desm.) uz lapām, dīgstiem un stublājiem (Treikale., 2003) . Rapša stublāju puves 
attīstības cikla posmi un īpatnības Latvijas apstākĜos nebija zināmi. 

Ārzemju literatūrā ir aprakstīta rapša stublāju puves ierosinātāja teleomorfa Leptosphaeria 
maculans (Desm.) Ces. et de Not. x Colza. Sākotnēji runāja par Leptosphaeria maculans A un B 
tipu, taču tagad uzskata, ka ir divas sugas, kas atšėiras pēc dažām bioloăiskām īpatnībām un 
postīguma – L. maculans un L. biglobosa (Toscano-Underwood et al., 2003). Pašlaik ne Latvijā, ne 
vispār Baltijas valstīs šādi dati nav publicēti. 

Slimību diagnostikai un to ierosinātāju precīzai identifikācijai ir būtiska teorētiska un 
praktiska nozīme. Ir svarīgi saprast, kā notiek slimības attīstība, kādas ir ierosinātāja bioloăiskās 
īpatnības, lai varētu izstrādāt bioloăiski un ekonomiski pamatotus ierobežošanas pasākumus. 

Tiek uzskatīts, ka ziemas rapsis inficējas rudenī ar asku sporām un jau rudenī notiek 
patogēna augšana virzienā uz stublāju. Tomēr šis process galvenokārt ir pētīts Rietumeiropā, kur 
klimats ir siltāks. Pētījums veikts plašāka pētniecības projekta „Ziemas rapša (Brassica napus spp. 
oleifera) audzēšanas paĦēmienu pilnveide un to agroekonomiskais pamatojums” (LLU- Nr. 06.38-
xp45) ietvaros, kur viens no uzdevumiem ir izplatītāko un postīgāko rapša slimību pētniecība.  

Šajā rakstā aprakstītās pētījuma daĜas mērėis ir diagnosticēt rapša stublāju puves 
ierosinātāju un pētīt tā attīstības cikla īpatnības Latvijas apstākĜos. 

 
Materi āli un metodes 
Projekts dažādus ziemas rapša audzēšanas aspektu skaidrošanai Latvijas apstākĜos uzsākts 

2005. gada rudenī. Šī projekta ietvaros 2005. gada rudenī un it īpaši 2006. gada vasarā uzsākti 
novērojumi un izmēăinājumi, lai pētītu rapša slimību attīstību un postīgumu Latvijā.  

Rapša slimību uzskaiti veica ražošanas laukos un LLU MPS „Vecauce” lauka 
izmēăinājumos. Patogēnu identifikācija un slimību attīstības cikla (simptomu attīstība, dzimum un 
bezdzimumvairošanās orgānu veidošanās un sporu nobriešana) pētījumi veikti LLU Augsnes un 
augu zinātĦu institūta Augu aizsardzības nodaĜas laboratorijā un veăetācijas izmēăinājumos.  

2005./2006.gada sezonā tika apsekotas deviĦas Zemgales rapša audzētāju saimniecības (pa 
trim saimniecībām Dobeles, Jelgavas un Bauskas rajonos). 

Rudenī, oktobra sākumā (05.10.05.-12.10.05.) apsekotajos laukos vērtēja rapša slimību 
izplatību un infekcijas pakāpi (intensitāti). Slimības vērtēja rapša rozetes veidošanās fāzē, ejot 
laukam pa diagonāli un vērtējot pēc nejaušības principa izvēlētus 100 augus (10 vietās pa 10 
augiem).  

2006. gada veăetācijas periodā rapša sējumus varēja vērtēt astoĦās saimniecībās, jo vienā 
no saimniecībām rapsis nepārziemoja.  

Tūlīt pēc ražas novākšanas laukus apsekoja, lai reăistrētu sakĦu kakla un stublāja puves un 
izplatību. Šėērsojot lauku pa diagonāli, veica inficēto augu uzskaiti uz vienu metru 10 vietās laukā, 
slimības izplatību izsakot procentos. 

2006.gada rudenī (17.10.07. – 23.10.07.) vērtēja slimību izplatību un infekcijas pakāpi jau 
15 Zemgales saimniecībās (pa piecām saimniecībām Dobeles, Jelgavas un Bauskas rajonos). 

Slimības diagnosticētas pēc vizuālajiem simptomiem uz lauka un ierosinātāji identificēti 
pēc mikroskopiskajām pazīmēm laboratorijā. SēĦu slimību ierosinātāji tiek identificēti pēc 
augĜėermeĦu īpatnībām un izmēriem, kā arī asku sporu un konīdiju uzbūves un izmēriem, 
izmantojot noteicējus.  

 
Rezultāti 
Stublāju puve jeb joslainā lapu plankumainība bojā lapas, stublāju apakšējo daĜu un 

atsevišėos gadījumos arī sēklas. Izsējot inficētas sēklas, ir iespējama dīgstu puve. Rudenī sējumos 
novēroti plankumi uz lapām. Uz lapām veidojas pelēki plankumi ar tumšāku apmali un gaišāku 
vidu. Sākotnēji plankumi ir grūti atšėirami no citām slimībām, taču vēlāk plankumu centrā 
novērojami melni punktiĦi – piknīdas. Piknīdas ir melnas, nedaudz virs substrāta, apaĜas un tajās 
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attīstās liels daudzums sīku, vienšūnas konīdiju. Konīdijas iznāk virspusē kopā ar gĜotainu 
šėidrumu, kas veicina to izplatīšanos (1. att.). 

 

 
 

1. att. Piknīda ar konīdijām, kas izplūst kopā ar lipīgu šėidrumu (40 x) 
Figure 1. Pycnidia together with conidia in glutinous liquid (40 x) 

 
Rudens periodā (pēc sējas) sakĦu kakla un stublāja puve tika reăistrēta tikai trīs 

saimniecībās no deviĦām apsekotajām. Šīs slimības izplatība 2005.gada rudenī bija nenozīmīga 
(tikai 2-5%) un attīstības pakāpe 0.03-0.13%. 2006.gada rudenī ražošanas laukos (vērtētas 15 
saimniecības) novērota rapša lapu inficēšanās ar Leptosphaeria spp.; slimības izplatība bija 1-61%, 
bet attīstības pakāpe – tikai 0.01 līdz 1.23%. 

2006. gada augustā ražas vākšanas laikā uz rapša stublāja tika novēroti pelēki plankumi, uz 
kuriem bija labi saskatāmas melnas piknīdas (2. att.). Pārgriežot stublāju, tā serde bija pelēka. 
Piknīdas un konīdijas pēc uzbūves un lieluma neatšėiras no tām, kas novērotas uz lapām un atbilst 
literatūrā aprakstītajām (Barnet, Hunter, 1998). SaskaĦā ar literatūras datiem, stipras infekcijas 
gadījumā stublāji lūst, tomēr 2006. gada rudenī mūsu pētījumā stublāju lūšana netika novērota. Šīs 
slimības izplatība vērtēto saimniecību tīrumos sasniedza no 21līdz 88%, bet lauka izmēăinājumā 12 
– 74% atkarībā no šėirnes.  
 

 
2. att. Piknīdas rudenī uz inficētiem rapša stublājiem (10 x) 

Figure 2. Pycnidia on the remained stems of rape in autumn (10 x) 
 
Stublāju atliekas ir galvenais stublāju puves infekcijas avots. TādēĜ ir svarīgi pētīt patogēna 

attīstību uz stublājiem, jo pašlaik nav zināms, kādi faktori nosaka inficēšanos Latvijas apstākĜos. 
Nobriedušas piknīdas ar pilnībā diferencētām konīdijām uz stublājiem tika novērotas jau 

ražas vākšanas laikā. Konīdiju izplatība turpinās visu rudeni. Oktobrī uz stublājiem piknīdas vēl 
aizvien ir skaidri redzamas, taču konīdiju tur vairs nav. Septembra beigās uz stublājiem, kas 
palikuši uz lauka, sāk veidoties pseidotēciji. Šajā laikā pseidotēcijos vēl asku sporas nav 
izveidojušās. Aski ar asku sporām sāk veidoties tikai oktobrī. Pseidotēciji daĜēji izvirzīti no 
substrāta, aski vālesveida līdz cilindriski. Katrā askā ir astoĦas sporas, tās ir iegarenas, viegli liektas 
ar 3-5 škērssienām (3. att.).  
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3. att. Leptosphaeria spp. aski un asku sporas (100 x) 
Figure 3. Asci and asco spores of Leptosphaeria spp (100 x) 

 
Mikroskopiskās pazīmes atbilst literatūrā aprakstītajām (Shoemaker, Brun, 2001). Taču ir 
nepieciešami tālāki pētījumi, lai precizētu ierosinātāju, t.i. konstatētu L.biglobosa vai L maculans. 
Patogēna dzimumstadija, kas pieder Leptosphaeria ăintij, Latvijā konstatēta un aprakstīta pirmo 
reizi.  

 
Diskusija 
Sporu (konīdiju un vēlāk asku sporu) veidošanās laiks ir Ĝoti būtisks, jo tas Ĝauj saprast, vai 

un kad rudenī ir jāveic slimību ierobežošana. Rapša slimības galvenokārt ir pētītas Rietumeiropā, 
kur ir atšėirīgi klimatiskie apstākĜi. Siltos rudeĦos ir piemēroti apstākĜi, lai veidotos asku sporas un 
sekotu lapu inficēšanās. TādēĜ tiek uzsvērta nepieciešamība stublāju puvi ierobežot rudenī pirms 
stublāju inficēšanās.  

Pseidotēciju veidošanos nosaka temperatūra un mitrums, Austrālij ā ir novērots, ka 
nepieciešamas 45 dienas, kad ir labvēlīgi laika apstākĜi, lai notiktu asku sporu izlidošana (Salam et 
al., 2003). Visātrāk asku sporu nobriešana notiek, ja stublāji ir mitri un dienas vidējā temperatūra ir 
aptuveni 14 °C. Asku sporu veidošanās ir iespējama plašās temperatūras robežās - 5-20 °C 
(Toscano-Underwood et al., 2001). Tomēr ir svarīga temperatūras un mitruma attiecības, tādēĜ 
pētījumi ir nepieciešami tieši Latvijas apstākĜos.  

Rietumeiropā ir novērota asku sporu izlidošana sākot jau no septembra un turpinās visu 
ziemu. Tomēr Austrumeiropā, kur klimats ir kontinentālāks, ir iespējama asku sporu izlidošana 
rudenī, taču tā turpinās arī pavasarī pēc aukstās ziemas (Huang et al., 2005). Ja turpmākos 
pētījumos šī hipotēze apstiprināsies, tas nozīmē, ka ierobežošanas stratēăijai ir jābūt atšėirīgai nekā 
Rietumeiropā. 

Šī pētījuma ietvaros Latvijā pirmo reizi ir konstatēts Leptosphaeria spp., taču nepieciešami 
sīkāki sēnes morfoloăijas pētījumi, lai noskaidrotu sugu. 

2006. gada rudenī novērota lapu inficēšanās oktobrī, taču jāĦem vērā, ka rudens bija 
neparasti garš un silts, tādēĜ iegūtos datus nedrīkst vispārināt. Lapu inficēšanās un simptomu 
attīstība ir atkarīga ne vien no meteoroloăiskajiem apstākĜiem, bet arī no ierosinātāja sugas, t.i., L. 
biglobosa vai L. maculans. Līdzšinējie novērojumi ražošanas laukos pierāda, ka inficēšanās pakāpe 
rudenī ir neliela, nesasniedz pat 5%. Nepieciešami tālāki pētījumi, lai noskaidrotu konīdiju un asku 
sporu nozīmi rapša stublāju puves attīstības ciklā. 

 
Secinājumi 
Latvijā ir konstatēta un laboratorijā diagnosticēta rapša stublāju puves ierosinātāja 

teleomorfa Leptosphaeria spp. 
Nepieciešami tālāki pētījumi rapša stublāju puves attīstības cikla skaidrošanai Latvijas 

apstākĜos, lai izstrādātu bioloăiski pamatotu šīs slimības ierobežošanas sistēmu. 
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       Abstract 
       The aim of experiment was to evaluate and compare grain chemical composition (crude 

protein, starch, crude fat, crude fibre, crude ash and phosporus) of hulled and hulless cereals. The 
four hulless barley varieties and lines – ‘Gainer’ (Canada), ‘KM–2084’, (the Czech Republic), ‘L–
302’ (Latvia), ‘SW–1291’ (Sweden), one hulled barley variety – ‘Linga’ (Latvia), hulless oat line 
‘L–28156’ (Latvia), hulled variety ‘Laima’ (Latvia) and spring wheat variety ‘Vinjett’ (Sweden) 
were included in this study. Field experiments were carried out at the State Stende Cereal Breeding 
Institute in 2004–2006. All plots received 60 kg ha-1 nitrogen (N). On the average for all  
hulless varieties, the content of crude protein ranged from 129.7–171.0 g kg-1. The hulled variety 
‘Linga’ contained 140.7 g kg-1 crude protein.  The content of crude protein for hulless oat line was 
170.9 g kg-1 and it was significantly higher than for covered oat variety (120.9 g kg-1), but spring 
wheat ‘Vinjett’ (133.3 g kg-1) took place between hulled barley and hulled oat.  In 2006, hot 
summer temperatures increased the crude protein content in all cereal varieties. There were 
differences in starch content among cereals. Regarding to starch content the species were ranged in 
following order: wheat> hulless barley> hulled barley> hulless oat> hulled oat (668, 623–686, 598, 
589, 454 g kg-1, respectively).  The hulless line L–28156 showed the highest fat content – 91.7 g 
kg-1. This value exceeded 1.5 to 3.8 fold the content of fat found in  hulled  oat, hulled and hulless 
barley and spring wheat. The hulless barley, hulless oat and spring wheat had the lowest crude fibre 
content 18.3–24.3 g kg-1, 20.3 g kg-1and 28.5 g kg-1, respectively.  The hulled barley and oat 
contained from 2 to 5 fold more crude fibre than hulless types. Hulled varieties of barley and oat 
had higher crude ash content (23.0–25.2 g kg-1) than hulless type (17.6–22.2 g kg-1). The results of 
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