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Jaunais projekts: Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana, izmantojot

datorizēto atbalsta sistēmu – relatīvā infekcijas mērījumu programma (RIMpro) -, un tās

pilnveideaugļu koku vēža ierobežošanai integrētajāaugļkopībā (ZM)

2015

Tāpat kā līdz šim – ābeļu, 

bumbieru kraupja, ābeļu 

tinēja izplatības prognoze, 

kā arī papildus – zaru vēža 

izplatības prognozēšana

Projekta vadītāja: pētniece - Laura Ozoliņa-Pole, LAAPC 
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Stacijas un tīkls



Galvenā izvēlne :
ābeļu kraupis (primārā infekcija un sekundārā infekcija),  zaru vēzis,    tinējs, l aikapstākļiun to prognoze)



Laikapstākļi un prognoze – attēloti tādā veidā, ka ļauj novērtēt un izvēlēties laiku smidzinājumā veikšanai

Prognoze – yr.no



RIMpro ābeļu un bumbieru kraupja 
ierobežošanai arī turpmāk

 RIMpro = “relatīvo infekcijas mērījumu programma”, kopš

2014. gada - RIMpro Cloud Service pieejams internetā

(www.rimpro.eu).

 Sistēma simulē ābeļu un bumbieru kraupja asku sporu

nobriešanu, izplatību un infekcijas attīstību konkrētos

meteoroloģiskos apstākļos un ņemot vērā laika prognozi

nākamajām 7 dienām (www.yr.no dati).

 RIMpro galvenais mērķis ir brīdināt par ābeļu kraupja

primārās infekcijas (ar asku sporām) kritiskajiem periodiem.

http://www.rimpro.eu/
http://www.yr.no/


Asku sporu izplatības sākums jeb
“biofix”

• Kraupja prognoze sākas ar “biofix” uzstādīšanu programmā.

• Precīzākais “biofix” ir laboratorijā noteiktais, parasti kā

“biofix” izmanto zaļā konusa stadiju.

• Nav sakarības starp ābeļu vai bumbieru šķirni un asku sporu

gatavību.



“Biofix” šogad
• Lapu paraugi ievākti no 29.marta līdz 4.aprīlim

• Sporas vēl nebija izlidojušas

• Visvairāk gatavo sporu bija Bauskā, Vandzenē un Valmierā

• Viļakā, Lonē, Siguldā un Jaunlutriņos – sporas vai nu nebija

izveidojušās, vai - negatavas

• Zaļā konusa stadija ābelēm:
Dobele – 8.04.

Bauska – 8.04.

Saldus – 14.04.

Lone – 13.04.

Valmiera – 12.04.

Pūre – 10.04.

Sigulda, Vandzene, Viļaka – vēl nav



RIMpro brīdinājumu signāli
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Sporu dīgšanas logs

Sporu dīgšanas logs
Ārzemēs veikti pētījumi, kuros pierādīts, ka efektīvākais laiks pieskares preparātu
smidzinājumam ir sporu dīgšana.

Pie optimālas temperatūras un ilgstoša lapu mitruma sporas sadīgst apmēram 6 h.



RIMpro modelis zaru vēža 
prognozēšanai

www.laapc.lv

• Pieejams no 2014. gada;

• 2015. gadā LAAPC turpinās

modeļa aprobēšanu, un

nedaudz plašākus pētījumus

par zaru vēzi Latvijas augļu

dārzos;

• Mērķis: prognozēt labāko

laiku rudens fungicīdu

smidzinājumiem lapkriša laikā,

zaru vēža ierobežošanai, kā arī

prognozēt infekcijas izplatību

citos svarīgos posmos,

specifiskajiem apstākļiem.



Rudens 2014- Pūre



Darbības rādiuss

• Vēl diskutējams 
un novērojams;



Kad un kur var būt noderīga zaru 

vēža izplatības prognozēšana?

• Stādaudzētava

• Jaunie stādījumi

• Rudens/pavasaris jebkura vecuma dārzā

• Vasaras veidošana

• Ja problēmas ar Neonectria augļu puvi

www.laapc.lv
Foto: J. Vilcāne
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Jaunumi AAL reģistrācijas grāmatā 
ābelēm

Ābeles:

• Manfil 75 WG, darbīgā viela: mankocebs 75% , deva – 3.2 kg,

1x, nogaidīšanas laiks – 35 dienas;

• Manfil 80 WP, darbīgā viela: mankocebs 80% , deva – 3.0 kg,

1x, nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Ābeles, bumbieres, ķirši:

• Syllit 544 SC, darbīgā viela: dodīns, deva – 1.25 L, 2x,

nogaidīšanas laiks – 60 dienas!

Ārā no reģistra:

• Fungurāns OH 300 s.k., izlietot līdz 30.11.2015.

• Vara vitriols k.v., izlietot līdz 20.12.2015.



- Pārstāv konceptuāli atšķirīgu produktu grupu - d.v. dodīns, pieder guanidīnu

grupas fungicīdiem;

- Lokāla sistēmas iedarbība, aizsargājošs un nedaudz ārstējošs;

- Lietus noturība – sākas 2 stundas pēc apstrādes

- Ārstējoša iedarbība - līdz pat 48 h no lietus sākšanās brīža;

- Var lietot uz mitrām virsmām, iedarbojas arī vēsā laikā (~ +10˚C);
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- Labi darbojas jau uz

pumpuriem – nav

nepieciešamas lapas;

Labākais laiks

lietošanai – agrā sezona

- jo visefektīvākais, ja

lieto pirmārās kraupja

infekcijas ierobežošanai

kā arī garš nogaidīšanas

laiks – 60 dienas





Jāpievērš uzmanība:

• Lietojot bākas maisījumos var rasties problēmas ja jauc 

kopā ar: vara preparātiem, sēru saturošiem līdzekļiem, 

lapu mēslojumu;

• Augļu rūsinājums – ne vairāk kā lietojot piem. fungicīdu 

Effektors;


