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Agroresursu un ekonomikas institūts
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti
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Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas Apvārsnis 2020 prioritātes „Sabiedrības problēmu risināšana”
aktivitāšu pamatojumā ir uzsvērts, ka kultūraugu bioloģiskā un ģenētiskā daudzveidība ir viens no nosacījumiem
lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātei šodien un ilgtspējai nākotnē. Sugu daudzveidības izpēte, selekcijas metožu
pilnveidošana un jaunu paņēmienu ieviešana ir iespējas, kā nodrošināt dažādām saimniekošanas sistēmām un pārstrādes
virzieniem piemērotu šķirņu ieguvi. Arī Latvijas Lauku attīstības plānā 2014.-2020. minēts, ka lauksaimniecības nozares
konkurētspēju var būtiski samazināt augstražīgu, vietējiem apstākļiem un klimata izmaiņām piemērotu kultūraugu šķirņu
trūkums un pavairojamā materiāla nepilnvērtīga izmantošana. Šīs Kopējās lauksaimniecības politikas periods tuvojas
noslēgumam, bet ekonomiski izdevīga un vienlaikus ilgtspējīga saimniekošana būs aktuāla arī turpmāk.

Kāda ir augu selekcijas loma mūsdienās? 
Kā vērtējam selekcijas devumu lauksaimnieciskās ražošanas 

     konkurētspējas un stabilitātes kontekstā? 
Kāda ir bijusi Latvijas un citu ES valstu pieeja selekcijas darba organizēšanā 

     pēdējās desmitgades laikā? 
Kā nodrošināt selekcijas ilgtspēju un attīstību?

Konferencē ar savu pieredzi un zināšanām dalīsies 
starptautiski atpazīstami zinātnieki augu selekcijā: 

Domu apmaiņā aicināti piedalīties lauksaimniecības nozares eksperti un ražotāji,
zinātnieki, valsts institūciju pārstāvji, lai kopīgā diskusijā iezīmētu mērķus un virzienus
augu selekcijas attīstībai nākotnē.

Konferences ietvaros plānota diskusija, kurā piedalīsies  Latvijas augu selekcionāri no
Agroresursu un ekonomikas institūta, Dārzkopības institūta un 

Zemkopības institūta. 

·        
Edith Lammerts van Bueren (Nīderlande) – pētniecības un izglītības darbs vairāk nekā 40 gadus bijis saistīts ar bioloģisko lauksaimniecību un
laukaugu selekciju. Aizsākusi pētījumu virzienu par selekciju bioloģiskajai un videi draudzīgai saimniekošanai Eiropas līmenī, izstrādājusi uzskatu par
kopēju saimniekošanas un ekonomiskajā sistēmā balstītu selekcijas attīstību. E. Lammerts van Bueren ir vadošā pētniece Louis Bolk Institūtā, bijusi
profesore laukaugu selekcijā, īpaši bioloģiskās lauksaimniecības selekcijas jomā Vāgeningenas Universitātē, piedalījusies ECO-PB (Bioloģiskās
lauksaimniecības selekcijas Eiropas konsorcijs) dibināšanā un to vadījusi, bijusi bioloģiskās lauksaimniecības un zema nodrošinājuma saimniekošanas
sekcijas izveides iniciatore un vadītāja EUCARPIA (Eiropas selekcionāru zinātniskā asociācija), šobrīd ir starpdisciplināras Integrētas Ilgstspējīgas
lauksaimniecības un uztura padomes (RIDL) līdere. E.Lammerts van Bueren ir autore plašam publikāciju klāstam, kā arī vairākām grāmatām.
Mati Koppel (Igaunija) – pētnieciskais darbs saistīts ar laukaugu izturības pret slimībām nodrošināšanu selekcijas procesā, fitopatoloģiju un augu
aizsardzību. Iesaistījies ilgtspējīgas selekcijas iespēju izvērtēšanā. M.Koppel 20 gadu bijis Igaunijas laukaugu pētniecības institūta (iepriekš Jegevas
laukaugu selekcijas institūta) direktors. Pārstāv NORDEN privātās un sabiedriskās partnerības pirmsselekcijas uzraudzības komiteju, Ziemeļvalstu
lauksaimniecības zinātnieku asociācijas Augkopības sekcijas padomi.
Ilmar Tamm – pētnieciskā darbība saistīta ar laukaugu selekciju, fitopatoloģiju un vides zinātni. Šobrīd vada laukaugu selekcijas nodaļu Igaunijas
laukaugu pētniecības institūtā. Piedalījies vairāku Eiropas pētniecisko projektu realizācijā, kas saistīti ar selekciju bioloģiskajai un integrētajai
lauksaimniecībai ģenētisko resursu izpēti un pirmsselekciju. Pārstāv Starptautisko auzu komiteju.


