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Raudene pieskaitāma garšaugiem, aromātiskajiem un 
ārstniecības augiem ar plašu pielietojuma spektru. 

Suga iekļauta Eiropas prioritāro garšaugu un 
ārstniecības augu sarakstā (List of priority species)

Plaša pielietojuma dēļ raudenes savvaļas audzes 
Eiropā ir apdraudētas augu nekontrolētās vākšanas dēļ

Kultivēšanu uzskata par svarīgu augu ģenētisko 
resursu aizsardzības pasākumu, jo agrocenozes 
apstākļos augi turpina evolucionēt

Ir jāveic perspektīvu un saimnieciski nozīmīgu klonu 
atlase 

IEVADS

Raudene 
(Origanum vulgare L.)
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Dziedzermatiņi – ēteriskās 
eļļas krātuves (Lācis, 2020)

Ēteriskā eļļa ir viegli gaistošu 
aromātisku vielu maisījums

Raudenēm tā uzkrājas eksogēnos 
dziedzermatiņos 

Visbiežāk saturu norāda 
procentos gaissausai raudenei. 
Definē, ka gaissausajai masai 
rādītājam jābūt ir 1.5-1.8% 
robežās jeb 1.5 – 1.8 g uz 100 g 
kaltētas raudenes 
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Izstrādājot promocijas darbu un analizējot 
iepriekš veikto zinātnisko pētījumu datus 

saskāros ar šādu ēteriskās eļļas satura dinamiku 
raudenes kloniem no ex situ kolekcijas 

(LLU, LF AAZI Dārzkopības un apiloģijas 
laboratorija)
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Pēc 2006. gadā publicētajiem starptautiskā projekta «Spice- and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries. Conservation of Genetic Resources» rezultātiem, vidējais 
ēteriskās eļļas saturs raudenes gaissausajā masā bija 

0.9 g uz 100 g 
min 0.5 g uz 100 g
max 1.4 g uz 100 g
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Pēc 2010. gada datiem – projekta «Conservation and characterization of oregano (Origanum vulgare L.) wild populations in Europe» ietvaros tika izpētīts ēteriskās eļļas saturs arī 
mūsu raudenes kloniem, saturs gaissausajā masā bija 

 
0.32 g 100 g-1  

min 0.19 g 100 g-1 
max 0.44 g 100 g-1 
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Sava promocijas darba ietvaros, salīdzinot ēteriskās eļļas satura izmaiņas 3 gadu periodā, ieguvu rezultātus par 
saturu  

 100 g  gaissausās masas: 

1. gads 2. gads 3. gads
0.011  ml 0.010 ml 0.019 ml
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IEMESLI? IEMESLI!
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Iemesli ēteriskās eļļas satura samazinājumam (1):  

1) Meteoroloģiskie apstākļi 

Pēc poļu un itāļu zinātnieku pētījumiem, veģetācijas periodā 
jānodrošina vismaz  +20 to +30 °C un nokrišņu daudzums 600 mm

Visā pētījuma periodā meteoroloģiskie apstākļi katru gadu nebija 
optimāli.
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Iemesli ēteriskās eļļas satura samazinājumam (2):  

2) Pavairošanas metode

Pēc grieķu zinātnieku pētījumiem, ilgstoša pavairošana ar ceru 
dalīšanu negatīvi ietekmē ēteriskās eļļas samazinājumu raudenes 
drogās, salīdzinot ar kloniem, pavairotiem ar spraudeņiem var 
ģeneratīvā veidā. Ir nepieciešami papildus pētījumi!
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Iemesli ēteriskās eļļas satura samazinājumam (3):  

3) Drogu sagatavošana kaltēšanai

Mūsu pētījumos, sagatavojot raudenes klonus analīzēm, pirms 
kaltēšanas augi netika smalcināti (pamatojums – lai netraumētu 
dziedzermatiņus). 

BET daži zinātnieki, ieskaitot A. Tereško, apgalvo, ka pēc novākšanas 
augi nekavējoties jāsagriež 0.5-1 cm gabaliņos, lai pārtrauktu 
bioķīmiskos procesu. Ir nepieciešami papildus pētījumi!
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Iemesli ēteriskās eļļas satura samazinājumam (4):  

4) Kaitēkļi 

Turcijā izpētīts, ka cikādiņu dzimtas 
(Cicadellidae) bojājumi samazina 
ēteriskās eļļas saturu līdz pat 34.8%.

Ir nepieciešams veikt papildus pētījumu 
arī Latvijā!
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Iemesli ēteriskās eļļas satura samazinājumam (5):  

5) Slimības 

Raudenēm sastopamas ap 25 patogēno  
sēņu sugu. Pašlaik turpinās pētījumi par 
patogēno sēņu sastopamību un to 
identificēšanu ar molekulārajām 
ģenētikas metodēm. 
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Slimību simptomi uz raudenes lapām 
(Sokolova, 2020)



Dziedzermatiņu veidošanās dinamika 
kā ievirze jaunajiem pētījumiem

Vienkāršie matiņi un dziedzermatiņi uz raudenes stublāja (Lācis, 2020)
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