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Globālizācija palielina jaunu kaitīgo organismu izplatīšanas 
risku. Audzētājiem jābūt tam gataviem.



Xyliella fastidiosa – ļoti bīstāma baktērija

https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/photos



Xyliella fastidiosa

Saimniekaugu (595 sugas) vidū daudz augļu koku, dekoratīvo augu un nezāļu sugu, tostarp:

• Acer rubrum – sarkanā kļava

• Amaranthus retroflexus – liektais amarants (nezāle)

• Artemisia spp. – vībotnes (nezāles)

• Chenopodium album – balanda (nezāle)

• Citrus – citroni

• Coffea – kafijkoks

• Dimorphotheca ecklonis - Eklona akmeņsēkle (puķe)

• Helichrysum spp. – salmenes (puķes)

• Lavandula  - lavandas vairākas sugas

• Ligustrum – ligustri (dekoratīvie augi)

• Prunus avium – saldais ķirsis

• Prunus cerasus – skābais ķirsis

• Un ļoti daudzi citi



Xyliella fastidiosa

Strauji izplatās visā pasaulē, tostarp Eiropā :

• Francijā, 

• Itālijā, 

• Portugāle, 

• Spānijā

• Izplatās ar kaitēkļiem (cikādēm)

• Aizsprosto vadaudu kūlīšus, izraisot augu vīšanu



Xyliella fastidiosa –ierobežošanas pasākumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 640

Rīgā 2018. gada 16. oktobrī

Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu
aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)

• VAAD katru gadu veic monitoringu un paraugu testēšanu kā stādiem, tā 
stādaudzētavām

• Bet! Nav iespējams izsekot amatieru un kolekcionāru aktivitātēm. Pastāv risks, ka 
infekcija tiks atklāta novēloti, kad kādā dārzā augi masveidā ies bojā.



Xyliella fastidiosa – ierobežošanas pasākumi

• 12. Dienests izveido norobežotu teritoriju, ko veido:

• 12.1. inficētā zona – teritorija, kurā aug inficētie augi, augi ar organisma simptomiem un iespējami inficētie 
augi (tādi augi ar vai bez simptomiem, kuri atrodas inficēto augu tiešā tuvumā, kuriem ir kopīga izcelsme ar 
inficētajiem augiem vai kuri ir audzēti no inficētajiem augiem);

• 12.2. buferzona – vismaz piecus kilometrus plata zona ap inficēto zonu.

• 13. Lai noteiktu inficētās zonas un buferzonas lielumu, dienests ņem vērā zinātniski atzītus principus, 
apstākļus, kas veicina organisma izplatību, organisma un tā vektoru bioloģiju, inficēšanās pakāpi, vektoru 
klātbūtni, kā arī saimniekaugu izplatību attiecīgajā teritorijā.

• 14. Ja laboratoriskajā testēšanā ir apstiprināta konkrētas organisma pasugas klātbūtne, dienests norobežoto 
teritoriju var izveidot tikai attiecībā uz šo organisma pasugu. Ja laboratoriskā testēšana organisma pasugas 
noteikšanai vēl nav pabeigta vai arī laboratoriskajā testēšanā ir identificēta vairāk nekā viena organisma 
pasuga, norobežoto teritoriju izveido attiecībā uz organismu un visām iespējamajām organisma pasugām.

• 15. Dienests var samazināt šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētās buferzonas platumu ne mazāk kā līdz 
vienam kilometram, ja organisma sākotnējā klātbūtne nav izraisījusi tā izplatīšanos un ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

• 15.1. 100 metru rādiusā ap konstatēto inficēto augu nekavējoties ir aizvākti visi datubāzē minētie 
saimniekaugi neatkarīgi no to veselības stāvokļa;



Nepakļauj riskam – neieved kaitīgus organismus no ārzemēm



Drosophila suzukii - Drozofila suzuki

• Sīkā augļu mušiņa 2-3,5 mm gara, lapu platums 5-6,5 mm

• No mums pazīstamām drozofilām atšķirās ar to, ka dēj olas 
ogās un augļos tieši pirms novākšanas.

• Kāpuri attīstās uzglabāšanas, transportēšanas, pārdošanas 
laikā.



Drosophila suzukii - Drozofila suzuki

• Strauji izplatās visā pasaulē un Eiropā,

• Nupat konstatēta Polijā

• Insekticīdu lietošana nav iespējama

• Atliek lietot aizsargtīklus (= investīcijas)

• Aizkavēt kāpuru attīstību palīdz strauja ogu atdzesēšana 
tūlīt pēc novākšanas un auktās temperatūras ķēdes 
nodrošināšana visā realizācijas laikā (= investīcijas)

• Dārzā nedrīkst atstāt kaitēkļa bojātas ogas, tās jāsavāc un 
jāiznicīna.



Tuta absoluta – tomātu kode

• Eiropā izplatās kopš 2009.g.

• Ir konstatēta Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā,

• arī Lietuvā

• Bojā augus un augļus

• Aizdomīgie augļi ir redzēti Latvijā lielveikalos



Tuta absoluta – tomātu kode

• No citiem alotājiem atšķirās pēc ēju formas

• Iekūņojas un saglabājas augsnē

• Ķīmiskie insekticīdi praktiski nelīdz 

• Francijā bio-audzētāji ir spiesti pārtraukt tomātu audzēšanu



Tuta absoluta mūža ilgums atkarībā no temperatūras



Tuta absoluta. Ierobežošanas iespējas.

• Efektīvi :

• feromoni Isonet (Latvijā pašlaik nav reģistrēti)

• Zilās pretkukaiņu lampas

• Optiskās mehāniskās lamatas



Pepino vīruss PepTV

• Eiropā pazīstams kopš deviņdesmito gadu beigām.

• Polijā ir jau vairākus gadus.

• Latvijā ir reģistrēta vakcīna PMV-01 šī vīrusa ierobežošanai.

• Pazīmes uz lapām atgādina mikroelementu trūkumu.

• Augļi nevienmērīgi krāsojas, lieli ražas zudumi



Tomātu brūnplankumainības vīrus ToBRFV

Ļoti strauji izplatās

Vispirms 2014.g. Izraēlā.

2018.strauji pārņēma Meksiku un ienāca Itālijā

2018. Vācijā (7 saimniecības, 25 hа)

2019. Nīderlandē, UK, Itālijā, Grieķījā, ASV, Ķīnā

2020. Nīderlandē (425 ha), t.sk. 4 saimniecības atkārtoti 

2021. Jaunzēlandē, Spānijā, Uzbekistānā, Azerbaidžānā,

iespējams, Krievijā

Spānijā divās sēklu audzēšanas saimniecībās!



Tomātu brūnplankumainības vīrus ToBRFV

• Ražas zudumi 30-50%

• Infekcija ilgstoši saglabājas augsnē.

• Firmas Bayer, Enza Zaden un Syngenta ziņo par 

izturīgo hibrīdu izveidi.



Esiet modri, sargājiet sevi un augus!

Paldies par uzmanību!


