
Viss par augu kaitēkļiem un slimībām, kā arī informācija kā tās      

ierobežot Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā  

www.vaad.gov.lv  

 

Reģistri un saraksti 

Augu aizsardzība 

Kaitīgie organismi 

Datu bāzē “Kaitīgie organismi” var uzzināt plašu in-

formāciju par biežāk sastopamajiem kultūraugu kai-

tēkļiem, slimībām un nezālēm. Kaitīgos organismus 

var atpazīt pēc klāt pievienotajām fotogrāfijām.  

Atpazīstot savā dārzā kaitēkli vai slimību, vispirms 

jānovērtē kaitēkļa daudzums vai slimības izplatība 

un jāizvērtē, vai ir reāls apdraudējums kultūraugam. 

Ja tāds ir, tad jāizvēlas piemērots augu aizsardzības 

līdzeklis (AAL).  

“www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aiz-

sardzība” atrodama Latvijā reģistrēto AAL datu bāze.  

Pirms augu aizsardzības līdzekļa lietošanas  

obligāti izlasiet tā marķējumu!  

Lietojiet to atbildīgi, saudzējot sevi un vidi!  

Augu aizsardzības līdzekļi  

kaitīgo organismu ierobežošanai 

Datu bāzes “Augu aizsardzības līdzekļi kaitīgo organis-
mu ierobežošana” ailītēs ievadot attiecīgo kultūraugu 
un kaitīgo organismu, jūs iegūstat AAL sarakstu, kuri 
ierobežos attiecīgo kaitēkli vai slimību.  

Blakus līdzekļa nosaukumam norādīta tā 
reģistrācijas klase. 2.reģistrācijas klase 
paredzēti tikai profesionālajiem lauksaim-
niekiem, bet 3.reģistrācijas klases AAL  - 
mazdārziņu īpašniekiem.  

Nospiežot uz katra AAL nosaukuma, atve-
ras tā lietojums ar klāt pievienotajiem 
marķējumiem, kuros atrodas informācija 
par AAL lietošanas nosacījumiem, laiku 
devām, kā arī drošības prasības darbā ar šo 
AAL. 



Viss par kultūraugu kaitīgo nekarantīnas organismu attīstību atrodams Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapas sadaļā  

noverojumi.vaad.gov.lv  

Kultūraugu veģetācijas periodā 
Valsts augu aizsardzības dienesta 
(VAAD) inspektoru veiktie kaitīgo 
organismu novērojumi tiešsais-
tes režīmā no lauka pieejami 
visiem redzamā formātā mājas-
lapas sadaļā „Kultūraugu novē-
rojumi kaitīgo organismu konsta-
tēšanai”. Katram novērotam 
augu slimības vai kaitēkļa kon-
statējumam procentuāli tiek 
noteikta izplatības, attīstības vai 
invāzijas pakāpe. Konstatēto 
kaitīgo organismu, nospiežot uz 
tā nosaukuma, var redzēt foto-
attēlā, turpat var arī iegūt infor-
māciju par tā bioloģiju (datu 
bāze “Kaitīgie organismi”) un 
augu aizsardzības līdzekļiem, 
(nospiežot uz ikonu     ), kādi 
pieejami tā ierobežošanai (datu 
bāze “Augu aizsardzības līdzekļi 
kaitīgo organismu ierobežoša-
na”). Nozīmīgāko kaitēkļu un 
slimību attīstība attēlota grafikā. 
Pirmie postīgāko kaitēkļu vai 
slimību konstatējumi sezonā 
izcelti kā brīdinājumi un uz kar-
tes tie parādās pulsējošas lāsītes 
formātā.  

Sezonas laikā VAAD prognožu inspektori visā Latvijas teritorijā novēro 38 kultūraugus, 
tajā skaitā ābeles, bumbieres, plūmes, ķiršus, ogulājus, dārzeņus un laukaugus. Atkarībā 
no kultūrauga, novērojumi tiek veikti vienu reizi vienā līdz trijās nedēļās.   

Atpazīsti  
slimības un  
kaitēkļus  
VAAD mājaslapā pieejami 
astoņi plakāti par izplatītā-
kajām kultūraugu slimībām 
un kaitēkļiem, tajā skaitā 
par dārzeņu, ābeļu, bum-
bieru, ogulāju, plūmju un 
ķiršu, tomātu un gurķu, 
kāpostu, kartupeļu  slimī-
bām un kaitēkļiem.  
Informācija atrodama: 

Informācija sabiedrībai 

www.vaad.gov.lv 

Informatīvs materiāls par izplatī-
tākajām kultūraugu slimībām un 

kaitēkļiem  


