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Dārzkopības	institūta	Augu	patoloģijas	un	entomoloģijas	nodaļa

q Izveidota 2007. gadā

q Mērķis - zinātniskās un teorētiskās bāzes radīšana ekonomiski pamatotu, vidi
saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju izstrādei, veicot pētījumus par dārzaugiem
kaitīgo organismu sastopamību un izplatību Latvijā, attīstības īpatnībām,
daudzveidību, bioloģiju, ekoloģiju un mijiedarbību ar saimniekaugiem

q Mērķtiecīgi attīstīta zinātniskā kapacitāte (specializēts zinātniskais personāls,
infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze):

-mikoloģijā un sēņu ierosināto slimību izpētē
- virusoloģijā un vīrusu ierosināto slimību izpētē
- bakterioloģijā un baktēriju ierosināto slimību izpētē
- entomoloģijā un bezmugurkaulnieku izpētē
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Galvenās	īstenoto	pētījumu	tēmas	un	darbības	virzieni
q Augļaugu vīrusslimības (ābeles, bumbieres, kauleņkoki, avenes, upenes, u.c.) - vīrusu

izplatība, ģenētiskā daudzveidība, saimniekaugu loks, savvaļas rezervuāri, vektori,
pavairojamā materiāla testēšana un atveseļošanas metožu izstrāde

q Ribes-Cecidophyopsis-BRV komplekss – vektora sugas, iesaiste vīrusa pārnesē, vektora
un vīrusa ģenētiskā daudzveidība, saimniekaugu loks un rezistence, vektora
identifikācijas metožu izstrāde

q Pseudomonas syringae izraisītās bakteriozes augļaugiem (smiltsērkšķi, kauleņkoki,
ābeles, bumbieres) – patogēnu izplatība, patotipi, agresivitāte, ģenētiskā daudzveidība,
saimniekaugu loks, rezervuāri savvaļā un uz dekoratīvajiem augiem, šķirņu izturība

q Augļaugu sēņu ierosinātās slimības:
- smiltsērkšķu vispārējās kalšanas cēloņi, citu augļkoku vēži un dzinumu iedegas;
- zemeņu sakņu un stublāja pamatnes puve – ierosinātāja izplatība, daudzveidība un

sistemātikas jautājumi, agresivitāte un šķirņu izturība, infekcijas process, citas radniecīgās patogēnās
sēnes;

- ābeļu un bumbieru kraupis – ierosinātāju virulence un daudzveidība, šķirņu izturība, rases
un patotipi.
q Dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijas raksturošana un uzturēšana:

- Paragnomonia fragariae un citas Sydowiellaceae dzimtas patogēnās sēnes;
- Venturia inaequalis un V. pyrina;
- Hymenopleella hippopaheicola, Eutypa spp., Diaporthe spp., Valsa spp.
- Pseudomonas syrinage



Paragnomonia	fragariae,	zemeņu	sakņu	un	stublāja	pamatnes	
puves	ierosinātāja,	un	citu	radniecīgo	patogēno	sēņu	sistemātika	



Korekts	patogēno	organismu	zinātnisko	nosaukumu	lietojums	– kāpēc	
tas	ir	svarīgi?

q Precīzi zinātniskie nosaukumi ietver informāciju par konkrēto organismu, tā

klasifikāciju un filoģenēzi;

q Sugas uzvedību un bioloģiju iespējams saistīt ar jau zināmām un

radniecīgām sugām;

q Riska analīze;

q Izplatība un karantīnas jautājumi;

q Atbilstošu ierobežošanas metožu izvēle;

qMērķtiecīga izturīgu šķirņu selekcija.



Paragnomonia	fragariae	un	citas	radniecīgās	Diaporthales	sēnes

q Paragnomonia fragariae pieder Sydowiellaceae dzimtai Diaporthales rindā
(Moročko&Fatehi, 2007; Rossman et al., 2007; Kruys & Castlebury 2012):

- pirmo reizi aprakstīta Vācijā, kā Gnomonia fragariae un saprofīts uz kultivētajām
zemenēm (Klebahn, 1918);

- vēlākos pētījumos pierādīts, ka ir patogēna zemenēm, kas izraisa sakņu un stublāja
pamatnes puvi (Morocko et al., 2006; Moročko-Bičevska & Fatehi, 2011);

- līdz 2007. g. bija klasificēta Diaporthales rindas Gnomoniaceae dzimtā (Monod, 1983).

q Diaporthales, Gnomoniaceae dzimtā klasificētas vairākas nozīmīgas patogēnās sēnes,
kuras izraisa vēžus un iedegas, savukārt Sydowiellaceae dzimtā klasificētas
mazizpētītas sēņu sugas, t.sk.:

- “Gnomonia” rostellata/”G.” rubi – izraisa stublāju vēzi Rubus ģints augiem un sakņu kakla
puvi rozēm.



Gnomonia	fragariae literatūrā	bieži	kļūdaini	lietots	pētījumos	par	Gnomoniopsis fragariae

Paragnomonia	fragariae (sin.	Gnomonia	fragariae)
• Sydowiellaceae,	Diaporthales

• sakņu	puve,	stublāja	pamatnes	puve
• ierobežota	izplatība	Ziemeļeiropas	valstīs

Gnomoniopsis fragariae (sin.	Gnomoniopsis fructicola)
• Gnomoniaceae, Diaporthales

• ogu	puve,	lapu	kātu	un	lapu	iedega
• izplatīta	visos	zemeņu	audzēšanas	reģionos

Citi	sinonīmi:
(līdz 2008.	g.	kā Gnomonia	comari sensu lato)

• Zythia fragariae	
• Gnomonia	fragariae	f.	fructicola

• Gnomonia	fructicola

• izplatība	un	karantīnas	jautājumi
• slimības	pazīmes	un	patogēna	attīstības	cikls

• ierobežošanas	pasākumi
• maldinoši	apraksti,	kas	apgrūtina	diagnostiku

Vairāki	pētījumi	norādījuši	un	skaidrojuši	atšķirības	- Bolay,	1972;	Monod,	1983;	Maas,	1998;	Farr et	al.,	1989;	
Morocko,	2006;	Morocko	et	al.,	2006;	Moročko	&	Fatehi,	2007;	Sogonov et	al.,	2008;	Walker et	al.,	2010.	



Balstoties	uz	mūsu	sekvencēm	NCBI	datu	bāzē	un	aprakstu	(Moročko	&	Fatehi,	2007),	kā	arī	citiem	aprakstiem	
dažādos	literatūras	avotos,	2017.	gadā	izdalīta	jauna,	monotipiska ģints	Paragnomonia,	lai	klasificētu	P.	fragariae	

(sin.	Gnomonia	fragariae)	Sydowiellacea dzimtā	(Senanayake et	al.,	2017)

Paragnomonia	fragariae	un	Gnomoniopsis fragariae teorētisks	hibrīds

Veikta	tipifikācija,	nozīmējot	lektotipu un	epitipu,	balstoties	uz	sugas	oriģinālo	aprakstu,	svaiga	
materiāla	izpēti	no	četrām	Eiropas	valstīm	(Latvija,	Zviedrija,	Somija,	Lietuva),	trīs	gēnu	(LSU,	

ITS/5.8S	un	tef1) sekvenču	analīzi	un	filoģenēzi:
Moročko-Bičevska	I.,	Fatehi	J.,	Sokolova O.	(2019)	Reassessment	of	Paragnomonia (Sydowiellaceae,	
Diaporthales)	and	typification	of	Paragnomonia	fragariae,	the	cause	of	strawberry	root	rot	and	

petiole	blight.	Fungal	Biology,	123:	791-803.



Lectotype:	 Illustration	 Abb.	 205,	 page	 286.,	 in	 H.	 Klebahn,	
Haupt-und	 Nebenfruchtformen	 der	 Askomyzeten:	 Eine	
Darstellung	 eigener	 und	 der	 in	 der	 Literatur	 niedergelegten	
Beo-	 bachtungen	 ub̈er	 die	 Zusammenhänge	 zwischen	
Schlauchfruc̈hten	und	Konidienfruchtformen,	1918.	
MycoBank	No.:	MBT388393.	

Moročko-Bičevska,	et	al.	(2019)	Fungal	Biology,	123:	791-803



Epitype: Latvia: Tukums, Pūre, on dead petioles of Fragaria x
ananassa, Lat: 57.0323418, Lon: 22.9160658, 20 Oct 2013, I.
Morocko-Bicevska & J. Fatehi F129 (epitype F367871(S);
isoepitype DAU100004631 (DAU); ex-epitype single ascospore
culture F129/P3/1=MSCL1603 (ex sexual morph); ex-epitype
culture sequences MK524447 (LSU), MK524430 (ITS), MK524466
(tef1-a)
MycoBank No.: MBT388634.

(Moročko-Bičevska,	et	al.	(2019)	Fungal	Biology,	123:	791-803)

Materiāls deponēts:
• Epitips - Zviedrijas Dabas vēstures muzejā, Stokholmā (S);
• Isoepitips – Daugavpils Universitātes herbārijā, Daugavpilī

(DAU);
• Izolāti no epitipa materiāla – Latvijas Mikroorganismu kultūru

kolekcijā, LU, Rīgā (MSCL), CBS-KNAW kultūru kolekcijā,
Nīderlandē (CBS), kā arī tiek uzturēti DI, augu patoloģijas un
entomoloģijas nodaļas kolekcijā



Joprojām	“pelēkajā	zonā”:

Sydowiellaceae dzimtā	klasificētās	mazizpētītās sēņu	
sugas:

- “Gnomonia”	rostellata/”G.”	rubi (stublāju	vēzis	Rubus
ģints	augiem	un	sakņu	kakla	puve	rozēm).

2017.	g. (Senanayake et	al.,	2017) izdalīta	jauna,	
monotipiska ģints	Breviappendix,	lai	klasificētu	

Gnomonia	rubi	kā	Breviappendix	rubi	Sydowiellacea
dzimtā

Radīts	teorētisks	hibrīds	starp	“Gnomonia”	
rostellata/”G.”	rubi (Sydowiellaceae)	un,	pēc	

morfoloģijas	apraksta	visticamāk,	Gnomoniopsis
idaeicola (Gnomoniaceae)



Paldies	par	uzmanību!


