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Kas ir Latvānis? 

 Invazīva augu suga- 

 Latvijas dabai neraksturīga suga, kura 
apdraud vietējās sugas un to 
dzīvotnes vai rada ekonomiskus 
zaudējumus, kaitējumu videi vai 
cilvēka veselībai. 



Latvijā invazīvās sugas: 

• Kanādas zeltgalvīte 
(Solidago canadensis); 

• Vārpainā korinte 
(Amelanchier spicata); 

• Amerikas ūdele (Neovison 
vison); 

• Jenotsuns (Nyctereutes 
procyonoides) un encefalīts, 
laima slimība; 

• Amerikas signālvēzis 
(Pacifastacus leniusculus); 

• Apaļais jūras grundulis 
(Neogobius melanostomus); 

• U.c. augi un dzīvnieki. 



Kāds ir latvāņa radītais kaitējums? 

• Ekoloģisks- 
samazina bioloģisko daudzveidību; 

• Ekonomisks- 
rada ekonomiskus zaudējumus; 

• Sociāls- 
rada medicīniska rakstura 

problēmas. 



Latvānis Eiropā: 

• Sastopamas ~ 20 latvāņu sugas; 

• Latvijā sastopami 3 svešzemju latvāņa sugas: 
– Sosnovska (Heracleum sosnowskyi); 

– Persijas (H.persicum); 

– Mantegaca (H.mantegazzianum). 

• Viena vietējā suga – Sibīrijas latvānis 
(H.sibiricum), nekaitīga; 

• Sibīrijas latvānis ir invazīva suga Tālajos 
Austrumos. 



Pyšek, 2007 CABI.Ecology and Management of Giant Hogweed. 

Kur ir invazīvo latvāņu sugu 
dzimtene? 



Latvāņa ieroči: 

• Garais ziedēšanas periods (zied no jūnija 
līdz augustam); 

• Lielais sēklu skaits (augam 20 tūkstoši un 
vairāk sēklu); 

• Mūžu ilgums  

   (2 – 12 gadi). 

 



Latvāņa izplatīšanās veicinošie 
faktori: 

• Garais veģetācijas periods Eiropā; 

• Dzīvā daba (dzīvnieki); 

• Nedzīvā daba (vējš, ūdens teces); 

• Efektīvu ierobežošanas metožu trūkums; 

• Saimnieciskā darbība; 

• Globalizācija (transports, tūrisms).  

 



Sosnovska latvānis invazīvs: 

Pyšek, 2007 CABI.Ecology and Management of Giant Hogweed. 



Mantegaca latvānis invazīvs:  

Pyšek, 2007 CABI.Ecology and Management of Giant Hogweed. 



Persijas latvānis invazīvs: 

Pyšek, 2007 CABI.Ecology and Management of Giant Hogweed. 



Latvānis Latvijā: 

• Jau 1925. gadā Latvijā latvāni ieteica audzēt kā 
košumaugu un nektāraugu; 

• Sākot ar 1947. – 1950. gadu bijušās Padomju 
Savienības zinātnieki  uzsāka latvāņa pētījumus, 
atzīstot to kā perspektīvu lopbarības kultūru, jo satur 
daudz ogļhidrātu un olbaltumvielu, bet maz 
kokšķiedras; 

• 1968. gadā Sosnovska latvāni pirmo reizi iesēja 
Madonas rajona padomju saimniecība “Barkava” 
lauksaimnieciskai ražošanai, kad saņēma no PSRS 
Lauksaimniecības akadēmijas Karēlijas filiāles 0,5 kg 
Sosnovska latvāņa sēklu. Pirmais lauks 0,2 ha platībā 
tika apsēts pie Barkavas – Lubānas ceļa. 



Kad sākām domāt par latvāņa 
izskaušanu no Latvijas ainavas? 

• 2002. gadā LR Zemkopības ministrija sadarbojoties ar 
LLU Laukkopības katedru un LLKC apkopoja datus par 
latvāņa platībām Latvijā- 12225 ha; 

• No 2002.–2004. gadam darbojās darba grupa, kas 
tika veidota no dažādu profilu zinātniekiem, veicot 
pētījumus un sagatavojot rekomendācijas latvāņa 
ierobežošanai; 

• 2008. gada grozījumi Augu aizsardzības likumā, 
nosakot Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi) 
kā invazīvo sugu Latvijā. 



Notikumu retrospekcija LVM: 

• LVM kopš 2000.gada Mazsalacas pusē 
ierobežo Latvāņa saaudzes; 

• 2008. gadā LVM izstrādā kārtību Latvāņa 
ierobežošani un organizē mācības pieaicinot 
LLU LF un VAAD ekspertus: 
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VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS 
 

 Valsts augu aizsardzības dienests, 2008 

 Astra Garkāje 

 

Latvijas likumdošana 

par invazīvajām sugām, 

Sosnovska latvāni 
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    Latvāņa radītais 

kaitējums, izplatība 

Eiropā un izplatības 

ierobežošana   Latvijā 

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS 
 

 Valsts augu aizsardzības dienests, 2008 



Latvāņa saaudžu platību dinamika 
LVM mežos 
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Latvāņa saaudžu platību dinamika  
LVM mežsaimniecībās 
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LVM latvāņus ierobežo izmantojot 
sekojošas ierobežošanas metodes: 

• Mehāniskās: 

– Izduršana; 

– Pļaušana; 

– Ziedkātu apciršana; 

• Ķīmiskā, izmantojot AAL (glifosāti); 

• Kombinētā, pamīšus izmantojot iepriekš 
minētās metodes. 



LVM rīcība latvāņa invadēto platību 
samazināšanai:  

• Katru gadu tiek veikts: 
– latvāņa invadēto platību monitorings; 

– ierobežošanas pasākumi latvāņa invadētajās teritorijās; 

– informācijas apmaiņa ar VAAD par latvāņa invadēto platību 
dinamiku. 

• 2012.gadā veikta pierobežnieku apzināšana, kuru 
platības invadējis latvānis. Iegūtā informācija nosūtīta 
VAAD. 

• 2012. gadā uzsākts izpētes projekts «Latvāņa 
ierobežošanas metožu efektivitātes salīdzināšana, 
rekomendāciju sagatavošana». 

 



Projekta mērķi: 

• Sagatavot līdz šim LVM lietoto latvāņa 
ierobežošanas metožu sekmju un to 
piemērotības izvērtējumu; 

• Apzināt alternatīvas latvāņa ierobežošanas 
metodes, kuru lietošana būtu iespējama LVM 
zemēs; 

• Sagatavot rekomendācijas latvāņa 
ierobežošanai, ņemot vērā latvāņa saaudžu 
atrašanās vietu specifiku (mežaudze, grāvja 
atbērtne, ceļmala, l.s. neizmantotās zemes). 

 



Līdz šim LVM lietoto latvāņa 
ierobežošanas metožu sekmju 

un to piemērotības izvērtējums 



Latvāņa ierobežošanas metožu 
būtiskākais trūkums: 

• Nav izmatotas integrētās augu aizsardzības 
(IAA) metodes, kurās pats būtiskākais ir 
pasākumu un zināšanu kombinēšana, un to 
racionāla izmantošana. 



Integrētā augu aizsardzība: 

• Bioloģisku, biotehnoloģisku, ķīmisku vai augu 
selekcijas pasākumu kombinēšana un 
kombināciju racionāla izmantošana, lai: 
– maksimāli samazinātu augu aizsardzības līdzekļu 

lietošanu; 

– kaitīgo organismu populāciju uzturētu tādā līmenī, 
kas nerada ekonomiski būtiskus bojājumus vai 
zudumus; 

• Praktiskajā augu aizsardzībā šī ir viena no 
efektīvākajām metodēm. 

Zināšanas par augu; 
 

Zināšanas par tehnoloģijām un 
to savietojamību. 



Līdz šim lietoto latvāņa ierobežošanas 
metožu izvērtējums: 

• Latvāņu vairākkārtēja pļaušana veģetācijas 
perioda laikā nesamazina auga dzīvotspēju; 

• Ziedkopu un pielapju apgriešana nenovērš 
auga atkārtotu uzziedēšanu; 

• Izduršana negarantē auga bojāeju; 

• Glifosātu herbicīdu lietošana neveicina latvāņa 
konkurējošo augu augšanu. 



Apzināt alternatīvas latvāņa 
ierobežošanas metodes, kuru 
lietošana būtu iespējama LVM 

zemēs 



Izvirzītie mērķi ierobežošanas metožu 
atlasei un aprobācijai: 

• Ierobežošanas metodei jābūt vismaz ar 85 % 
efektivitāti; 

• Ierobežošanas metodei (līdzekļiem) jābūt pēc 
iespējas selektīvai uz biotopā augošajām sugām, kas 
ir galvenie latvāņa dabīgie konkurenti; 

• Ierobežošanas metodēm jābūt dažādām, lai tās 
nomainītu viena otru, un latvāņu apkarošanu varētu 
veikt ilgāku periodu (piem. no aprīļa līdz augustam), 
t.i. viena metode nomaina citu. 

• Fiziskajai metodes izpildei jābūt reāli izpildāmai dabā, 
ņemot vērā darbaspēka pieejamību un izpratni 
(kvalifikācija, kompetence) par latvāņa apkarošanas 
specifisku. 



IAA metožu izmantošana:  

• Veiktas padziļinātas literatūras studijas izzinot 
latvāņa bioloģiju; 

• Apzināti pieejamie augu aizsardzības līdzekļi 
(AAL): 
– kuru darbīgās vielas Latvijā ir reģistrētas; 
– atrodas kopējā Eiropas augu aizsardzības līdzekļu 

sarakstā; 
– ir praktiski nopērkami un pielietojami tagad un tuvākā 

nākotnē. 

• Meklētas iespējas uzlabot un papildināt fiziskās 
ierobežošanas metodes (pļaušana, izduršana, 
ziedkopu apgriešana). 



Ierīkoti izmēģinājumi: 

• Veikta ierobežošanas metožu salīdzināšana 2 
gadu (veģetācijas sezonu) garumā. 

• Ierīkoti 74 parauglaukumi (Viļāni, Ķekava, 
Allaži, Priekuļi); 

• Izvērtētās izmēģinājumu metodes: 
– Izmantojot herbicīdus tos vienlaidus miglojot; 

– Izmantojot herbicīdus ar topikālo metodi; 

– Nogriežot latvāņa stublājam pielapes un ziedkopas 
to ziedēšanas stadijas beigās. 



Izmēģinājumos izmantotie AAL: 

• Logrāns 20 d.g.;  

• Accurate 200 WG; 

• Nuance 75 WG; 

 

Izvēlētie herbicīdi Latvijā un citviet pasaulē 
latvāņu apkarošanā nav izmantoti. 



Vienlaidus platības apstrāde ar 
selektīvas iedarbības herbicīdiem: 

• Metode samazina negatīvo ietekmi uz 
nemērķa augu sugām; 

• Platību aizņem konkurējošie augi, kas liedz 
dīgt augsnē esošajām latvāņa sēklām. 



Vienlaidus platības apstrāde ar 
selektīvas iedarbības herbicīdiem 

Allaži, 14.06.2011.  8 nedēļas pēc miglojuma 

Allaži, 28.06.2012. 

  Rudenī pēc miglojuma 

Allaži, 11.09.2012. 



Latvāņa pielapju un sekundāro 
ziedkopu apgriešana: 

• Efektīva ar nosacījumu, ja augs fizioloģiski 
nodevis signālu saknenim, ka sēklas tiks 
nobriedinātas; 

• Nepieciešama skrupuloza sekošana auga 
attīstībai sākot no pumpura plaukšanas brīža; 

• Praktiski plašā mērogā metode nav 
pielietojama. 



Latvāņa ierobežošana 
aizsargjoslās: 

• Pļaušana; 

• Ziedkopu apgriešana un likvidēšana. 



Citas alternatīvās bioloģiskās 
metodes: 

• Noganīšana; 

• Gliemeži; 

• Kaitēkļi. 



Citas alternatīvās mehāniskās 
metodes: 

• Elektrība; 

• Tvaiks. 



Sagatavot rekomendācijas 
latvāņa ierobežošanai, ņemot 

vērā latvāņa saaudžu atrašanās 
vietu specifiku  



Sagatavotas rekomendācijas 
aprakstot: 

• Latvāņa apkarošana grāvjos, grāvju atbērtnēs un 
10 m aizsargjoslās ap ūdenstilpnēm; 

• Latvāņa pļaušana tā ziedēšanas laikā vai ziedkātu 
nociršana; 

• Latvāņa apkarošana izmantojot AAL: 

– Vienlaidus apstrāde agri pavasarī, atsākoties 
veģetācijai; 

– Vienlaidus apstrāde vasarā, pēc latvāņa nopļaušanas; 

– Apstrāde latvāņa ziedēšanas laikā; 

– Atsevišķi augošu latvāņu apstrāde ar topikālo metodi. 

 



Ierobežošanas sekmes 
ietekmējošie faktori: 

• Savlaicīga miglojumu veikšana blīvās latvāņu saaudzēs; 
• Platībā esošā augu bioloģiskā daudzveidība; 
• Miglojuma kvalitāte un personāla prasmes (apstrādāta 

visa platība, vienmērīgs miglojums, ūdens kvalitāte); 
• Motorizēti miglotāji nodrošina labāku apstrādes 

kvalitāti; 
•  Augiem miglošanas brīdī jābūt sausiem; 

 
• Apkarošanas stratēgijas izvēlei jābūt atbiltošai: 

– platības invāzijas pakāpei; 
– atrašanās vietai; 
– latvāņa attīstības fāzei. 

 



• Glifusātus saturošo herbicīdu lietošana vienlaicīgi ar 
latvāni iznīcina visus tā dabīgos konkurentus- 
graudzāles; 

• Izmantojot ierobežošanas metodes, kurās ņemti vērā 
IAA pamatprincipi, latāņa apkarošanu iespējams 
paveikt 2-3 gados; 

• Ierobežošanas metodes efektivitāte atkarīga no tās 
izpildes kvalitātes; 

• Latvāņa ierobežošanā ievērojama darbu izpildes 
pēctecība. 

Secinājumi: 



• Noorganizēts (23.07.2013.) seminārs LVM 
darbiniekiem un citām ieinteresētām pusēm; 

 
• 2013. gada 11. decembrī saskaņā ar ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra 
Regulas Nr.1107/2009 51.pantu sagatavots lūgums 
VAAD, veikt herbicīdiem Logrāns 20 d.g., Accurate 
200 WG, Nuance 75 WG darbības jomas 
paplašinājumu maza apjoma darbu veikšanai latvāņa 
saaudžu ierobežošanā. 

 
 
 

Rezultātu ieviešana: 



Paldies par uzmanību! 


