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Aktualitāte

Integrētajā augu aizsardzībā viens no pamatelementiem ir kaitīgā organisma
monitorings, jo katrai apstrādei ar augu aizsardzības līdzekļiem ir jābūt
pamatotai un vienlaicīgi arī pietiekami efektīvai.

Lēmuma atbalsta sistēma prognozē kaitīgā organisma attīstību un palīdz
noteikt precīzu laiku smidzinājuma veikšanai.

ZM subsīdiju projekts “Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un 

pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā augļkopībā”
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Prognozējamie kaitīgie organismi
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Ābeļu kraupis
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Galvenais prognozējamais – ābeļu kraupis!

Latvijā parasti veic 4-11 fungicīdu smidzinājums pret kraupi, atkarībā no šķirnes, laika
apstākļiem un infekcijas apjoma iepriekšējā gadā.

Vairumā gadījumu (ar izņēmumiem!) mērķis nav samazināt smidzinājumu skaitu, bet
noteikt precīzu smidzināšanas laiku!

Uzsvars ir uz pieskares preparātu lietošanu, jo pārklājums ir regulāri jāatjauno, tas
diemžēl palielina smidzinājumu skaitu. Sistēmas preparātu izmantošanai –

rezistences risks!

Audzētājiem patīk AAL maisījumu izmantošana! Lietojot AAL maisījumus
smidzinājumu skaits ir mazāks, bet bieži vien novērojams lieks AAL lietojums.
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Pārziemojušās lapas – galvenais ābeļu kraupja infekcijas avots
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Ābeļu kraupja prognoze un ierobežošana integrētajā
audzēšanā
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Ābeļu kraupja ierobežošana bioloģiskajos ābeļu
stādījumos

Varš 100-150 g 
Sērs 4-6 L/ha

Sērs 4 L/ha

Sērs 4 L/ha + kālija bikarbonāts 5-7 kg/ha

Sērkaļķis 5 L/ha

Sērkaļķis – 10-12 L/ha

Kālija bikarbonāts 5-7 kg/ha + sērs 2-5 L/ha

24/02/2021 9



Prognozēšanai nepieciešamie rīki
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Meteoroloģiskās stacijas
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2020. gadā prognozes nodrošinātas 16 saimniecībās.

Ābeļu un bumbieru kraupja, ābolu tinēja un augļu koku vēža

aktuālā prognoze augļkopjiem bija pieejama LLU Augu

Aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” interneta vietnē:
http://agrihorts.llu.lv/lv/prognozes/rimpro, kā arī SIA LAAPC

interneta vietnē sadaļā „RIMpro prognozes”

http://www.laapc.lv/rimpro-prognozes/rimpro/.

Informācija par kritiskajiem ābeļu kraupja infekcijas
periodiem tika nosūtīta arī Valsts Augu aizsardzības dienesta

(VAAD) speciālistiem.

Augļkopji saņēma konsultācijas klātienē, pa e-pastu, īsziņās,

lietotnē WhatsApp vai pa telefonu.



Kaitīgo organismu prognozei nepieciešamie dati

Gaisa temperatūra

Relatīvais mitrums

Nokrišņi

Lapu mitrums!

Globālā radiācija

+

Vēja ātrums

Svarīgs labs solārais panelis!
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Meteodatu precizitāte, ērts lietojums un tehniskais
atbalsts
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Laika prognozes precizitāte!
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yr.no MeteoBlue

Lapu mitruma modelēšana

iMeteo integrē reālos laikapstākļu datus un MeteoBlue laika prognozi!



Lēmuma atbalsta sistēma RIMpro

RIMpro izveidota 1993. gadā, apvienojot zinātnisko informāciju un praktisko pieredzi.

RIMpro autors – Marc Trapman, Nīderlande.

RIMpro izmanto 38 pasaules valstīs, tūkstošiem lietotāju.

RIMpro modelis ābeļu kraupim Latvijā sākts pārbaudīt 2003. gadā, sākot no 2007. gada
ābeļu kraupja prognozes tiek izmantotas praktiskajā augu aizsardzībā.

RIMpro nepārtraukti attīstās, pie tā strādā zinātnieki, profesionāli konsultanti.

RIMpro īpašnieku maiņa 2021. gadā.
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METOS ābeļu kraupja prognoze
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Paplašināt meteoroloģisko staciju pielietojumu!
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LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts «Agrihorts»

Paula Lejiņa iela 2, Jelgava, LV-3004, Latvija
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https://www.facebook.com/agrihorts

http://agrihorts.llu.lv/lv


