A/S “Latvijas valsts meži” pasūtīta pētījuma
“Latvāņu ierobežošanas metožu efektivitātes salīdzināšana, rekomendāciju sagatavošana“
GALA ATSKAITE. 12.12.2013.

Rekomendācija latvāņu ierobežošanai LVM valdījuma zemēs, ņemot vērā
latvāņu saaudžu atrašanās vietu specifiku.
1. Latvāņi grāvjos, grāvju atbērtnēs un 10 m aizsargjoslās ap ūdenstilpnēm.
Ievērojot Aizsargjoslu likumu, par 10 m ūdenstilpnes aizsargjoslu, šeit var pielietot tikai mehāniskās
metodes, t.i. pļaušanu vai pielapju ciršanu – optimālā latvāņu pļaušanas fāzē1.
1
Optimālā pļaušanas fāze, latvāņiem ir ziedēšanas laikā, līdz pirmās zaļās sēklas sāk veidoties auga
centrālā čemura ziediem (nepieļaut zaļo sēklu parādīšanos centrālajā ziedkopā).
2. Pļaušana latvāņu ziedēšanas laikā vai ziedkātu nociršana (ar vai bez pielapēm),
Optimālās pļaušanas fāzē1 (jūnija vidus).
3. Latvāņi mežaudzēs, ceļmalās, l.s. neizmantotās zemēs.
1) Vienlaidus apstrāde agri pavasarī, atsākoties veģetācijai (15.aprīlis – 5.maijs) teritorijās, kur
latvānis ir dominējošā suga. Apstrādi veikt, kad no sēklām dīgstošie latvāņi ir dīgļlapās (lielāka
daļa sēklu dīgst) un lielāko ziemojušo latvāņu rozetes ir ~ 20 cm lielas. Apstrādā ar herbicīdiem2.
Apstrāde šinī laikā nodrošina visaugstāko efektivitāti, un nodrošina šajās vietās iepriekš augušo augu
sugu bioloģisko daudzveidības atgriešanos.
2) Vienlaidus apstrādei var veikt arī vēlāk vasarā, iepriekš latvāņus nopļaujot, tad sagaida līdz
lielākajiem latvāņiem rozetes ir ataugušas ~ 20-25 cm lielas un apstrādā ar herbicīdiem2.
3) Miglošana latvāņu ziedēšanas laikā t.i. optimālās pļaušanas fāzē1 - apstrādā ar herbicīdiem2.
4) Atsevišķi augošu latvāņu apstrāde ar topikālo metodi mežaudzēs, ceļmalās, l.s. neizmantotās
zemēs. t.i. nomiglo atsevišķi augošu latvāņu rozetes ar herbicīdiem2.
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herbicīdi / herbicīdu kombinācijas:
I) Nuance 75WG 15 g/ha + Logrāns 20 d.g. 35 g/ha +200 ml Kontakts (virsmas aktīvā viela) ar 200
litriem ūdens uz 1ha.
II) Nuance 75 WG 15 gr/ha + Accurate 200 WG 30 gr/ha +100 ml Kontakts (virsmas aktīvā viela) ar
200 litriem ūdens uz 1ha.
Apstrādājamās platībās herbicīdu kombinācijas I) vai II) veic tikai vienu reizi veģetācijas sezonā. Ja
šogad veikts ar kombināciju I) tad nākamā gadā veic apstrādi ar herbicīdu kombināciju II).
Herbicīdu miglošanai var izmantot muguras vai traktora miglotāju.
Ieteikums. Darbu izpildei, piesaistīt profesionāļus, apkārtnē esošas zemnieku saimniecības ar
miglotājiem, tā taupot laiku un resursus.

SIA “Integrētās Audzēšanas Skola " Gala Atskaite LVM_Līg.Nr.5.5-5.1_0004-101-12.7_12.12.2013.

59

