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Aktualitātes integrētajā un 

bioloģiskajā augu aizsardzībā ābeļu 

stādījumos 2017.g.
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http://noverojumi.vaad.gov.lv/
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KO apraksts                    Reģistrētie AAL/ 

AAL pilns marķējums

http://noverojumi.vaad.gov.lv
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Integrētā audzēšana 



8

Integrētā audzēšana 



9

Integrētā audzēšana 



10

Izmaiņas augu aizsardzības 

līdzekļu sarakstā 2016.g.

Glifosāti → saturoši POE-talovamīnu

Stājusies spēkā Komisijas 01.08.2016. Īstenošanas regula (ES) 

2016/1313

Ar 2016.gada 1.septembri augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēti 

ieraksti par darbīgo vielu glifosātu saturošo augu aizsardzības līdzekļu, 

kas satur papildvielu POE-talovamīnu reģistrāciju.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 2017.gada 28.februārim un 
izlietot līdz 2018.gada 28.februārim!!!



www.vaad.gov.lv

11Iegādātos AAL izlietot līdz 2018.gada 28.februārim
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Ja trūkst kāds AAL, kādam 

kultūraugam, jāinformē VAAD un 

kopīgi tiks sameklēts risinājums:

mazie.lietojumi@vaad.gov.lv
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Alternatīvas augu slimību un 

kaitēkļu ierobežošanā

Pamatvielas ir nekaitīgas vielas, kas tirgū netiek laistas 

kā augu aizsardzības līdzekļi un kuras tradicionāli 

izmanto citās nozarēs, piemēram, kā pārtiku, tomēr tās ir 

noderīgas arī augu aizsardzībā.

Tīruma kosa (Equisetum arvense L), kārklu (vītolu) 

miza (Salix spp. Cortex), hitozāna hidrohlorīds, 

saharoze un fruktoze, kalcija hidroksīds (dzēstie kaļķi), 

etiķis (max 10%), lecitīns, soda, sūkalas u.c.
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Alternatīvas augu slimību un 

kaitēkļu ierobežošanā
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2016/673, II pielikumā

(2016. gada 29. aprīlis), 

Pesticīdi – 5. panta 1. punktā (papildināts ar pamatvielām 30.04.2016.)

Bioloģiskie audzētāji var lietot 

tās pamatvielas, kas minētas:

Pamatvielas Tikai tās pamatvielas Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (2) 23. panta 1. punkta 

nozīmē, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (3) 2. pantā 

noteiktā “pārtikas produkta” definīcija un kurām ir 

augu vai dzīvnieku izcelsme.

Vielas nedrīkst lietot par herbicīdiem, bet tikai kaitīgo 

organismu un slimību apkarošanai.
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Augu pases   

www.vaad.gov.lv
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Augu pase nepieciešama katram stādam, ja tie tiek tirgoti 

mazumtirdzniecībā: 

ābeles, bumbieres, pīladži, cidonijas, krūmcidonijas, 

vilkābeles, klintenes, korintes, ugunsērkšķi, mespils, 

stranvēzijas (bakteriālas iedegas saimniekaugi un augu pasē 

jābūt norādei ZP-b2 vai ZP-LV) un plūmes, ķiršus, 

aprikozes, mandeles, persikus u.c. plūmju ģints sugas 

(Šarkas, jeb plūmju virālo baku saimniekaugi). 

Ja stādi tiek tirgoti saišķos, tad tam tiek pievienota augu 

pase, kurā norādīts stādu daudzums.
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Fizioloģiska rakstura traucējumi -

barības vielu trūkums, izteikts 2016.g.
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 Augiem jābūt labi pabarotiem un jāatceras, ka tiem ir nepieciešams ne tikai NPK

bet arī Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B un citi mikroelementi atbilstoši audzējamā

kultūrauga prasībām.

 Augus jāatceras pabarot arī vasaras vidū. Lapu mēslošanas līdzekļi, kurus

izsmidzina uz augu lapām un caur tām nepieciešamās barības vielas tiek ātri

uzņemtas.

 Jāatceras, ka augsnes vai substrāta skābumam (pHKCl) ir jābūt piemērotam

konkrētajam kultūraugam, jo, ja pHKCl pārsniedz optimālo - sāk bloķēties

mikroelementu uzņemšana, ja ir par zemu - bloķējas makroelementu

uzņemšana.

 Ja augi ir spēcīgi, labi „pabaroti” un tiem ir nodrošināti optimāli augšanas

apstākļi, tad arī to izturība pret slimībām būs labāka nekā novājinātajiem, no

stresa cietušiem un nepabarotiem augiem.

Fizioloģiska rakstura traucējumi -

barības vielu trūkums izteikts 2016.g.

N, K, S, Fe, Mn
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Vilkābeļu lapkode Leucoptera malifoliella

Brūni līdz tumši brūni apļveida alojumi, veidojot koncentriskus apļus 

apmēram 1 cm diametrā. 

Kāpuri bojā ābeļu, bumbieru, vilkābeļu, cidoniju, saldo un skābo ķiršu, 

plūmju, persiku lapas, kā arī var būt sastopami uz bērziem, pīlādžiem, 

alkšņiem. 
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Gadā 1-2 paaudzes. Ja kaitēklis savairojas masveidā, var būt ļoti postīgs, jo stipri

samazina lapu fotosintezējošo virsmu un lapas var priekšlaicīgi nobirt. Ziemo

kokoni kritušajās lapās un mizas plaisās uz stumbra. Pavasarī izlido pieaugušie

īpatņi.

Ierobežošana. Invadēto lapu mehāniska nolasīšana no kokiem sezonas laikā un

likvidēšana, kā arī rudenī visu nobirušo lapu savākšana un sadedzināšana vai

kompostēšana. Dārzam jāpiesaista kukaiņēdāji putni.

(Tāpat kā zirgkastaņu raibkodes ierobežošanai.)

Vilkābeļu lapkode Leucoptera malifoliella



22

Ābeles, bumbieres, zemenes, krūmcidonijas, krūmmellenes, 
avenes, kazenes, plūmes, aprikozes, persiki, jāņogas, upenes, 
krāšņumaugi (izņemot rozes), tomāti, gurķi, paprika.

Ābeles – parastā tīklērce, sarkanā augļu koku tīklērce, ābeļu 
rūsērce, komatveida bruņuts;

Bumbieres – bumbieru lapu blusiņa, bumbieru lapu pangērce.

ENVIDOR – akaricīds (spirodiklofēns 240 g/l),

(Bayer Crop Sciences) (plāno tirgot Agrimatco / D.Lesiņa)

2017.g. reģistrēti AAL
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Mājas strazdi ir visēdāji, 

bet ligzdošanas laikā tie ir 

izteikti kukaiņēdāji, tie 

barojas ar dažādiem 

kukaiņiem, ieskaitot 

tauriņu kāpurus, 

naktstauriņus u.t.t.

Aizsargstādījumos uzstāda 

putnu būrīšus vai laktas 

(vismaz 10 gab./ha).
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Mārītes Coccinellidae
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Zeltactiņas Chrysopa spp.
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· Mārītes un to kāpuri barojas ar laputu, lapu

blusiņu u.c. dažādu kukaiņu olām un sīkiem

kāpuriem.

· Plēsīgās blaktis iznīcina lapu tinēja olas un 

jaunos kāpurus. 

· Trihogrammas parazitē dažādu tinēju olās.

· Plēsīgās ērces kontrolē kaitīgo ērču un dažu

tinēju populāciju. 

· Spīļastes barojas ar tinēju kāpuriem un kūniņām. 

Tās ielien tinēja bojātos augļos, lai piekļūtu tā

kāpuriem.

· Zeltactiņas un to kāpuri barojas ar laputu, 

bruņutu, lapu blusiņu un citu kukaiņu kāpuriem, 

olām.

Derīgie dārzā izdara ļoti lielu darbu



Kukaiņu 

viesnīcas

Briselē

Derīgo kukaiņu (zeltactiņas, jātnieciņi, 

spožlapsenes, tumšlapsenes, 

septiņpunktu mārīte, ziedmušas) 

pievilināšana dārzam ir ļoti efektīva un 

videi draudzīga metode kukaiņu 

ierobežošanai dārzā un apstādījumos. 

Šim nolūkam rudenī dārzā var 

izveidot un uzstādīt „kukaiņu 

viesnīcas”. Tas padarīs dārzu 

pievilcīgu derīgajiem kukaiņiem 

ziemošanai un jau agri pavasarī tie 

varēs uzsākt enerģiski rosīties tieši 

pa Jūsu dārzu. 
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Dobelē, Dārzkopības institūtāParīzē

Kukaiņu viesnīcas
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Kukaiņu viesnīcas un ziedaugu joslas

Derīgo kukaiņu pievilināšanai pavasarī 

dārzā var izveidot ziedaugu joslas un tajās 

audzēt kurvjziežu dzimtas (pelašķi, 

ilzītes, dadži, rudzupuķes, kumelītes, 

saulgriezes, biškrēsliņi), čemurziežu 

dzimtas (dilles, ķimenes) un sūreņu 

dzimtas (griķi, sūrenes, skābenes) 

ziedaugus.

Kukaiņu viesnīca un ziedaugu 

josla Bonnā pie 

Lauksamniecības ministrijas

Viena septiņpunktu mārīte dienā 

apēd līdz 50 laputīm. 

Viens zeltactiņas kāpurs dienā apēd

līdz 30 laputīm.
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Paldies par

uzmanību!
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