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Augi

• Pašlaik zinātnei zināmas apmēram 391 000 augu sugu, no kurām 
apmēram 94 % ir ziedoši augi

• Latvijā ir konstatētas 5 396 augu sugas

• Augi sastāda 80% ēdienu, ko ēdam un saražo 90 % skābekli

• Katru gadu līdz 40% pārtikas lauksaimniecības kultūru iet bojā no 
augu kaitīgajiem organismiem



Sargājot augus, sargājam dzīvību!

Ideju par Starptautisko augu veselības 
gadu 2015. gadā ierosināja Somija. 
Latvija ES prezidentūras laikā to 
atbalstīja un virzīja tālāk

2018. gada 20. decembrī, ANO 
Ģenerālā asambleja pieņēma 
rezolūciju, kurā pasludināts, ka 2020. 
gads ir Starptautiskais augu veselības 
gads

2020. gadā visā pasaule tiek organizēti 
dažādi pasākumi

http://www.fao.org/plant-health-2020/events/en/
http://www.fao.org/plant-health-2020/events/en/


Augu veselības gada mērķis

Organizēt aktivitātes ar plašu sabiedrības iesaisti, kas 
uzsvērtu augu veselības nozīmi pārtikas drošības 
uzlabošanā, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā 
un ekonomiskās attīstības veicināšanā 

Jo:

Pēdējo desmit gadu laikā starptautiskā ceļošana un 
tirdzniecība ir trīskāršojusies, un kaitēkļi un augu slimības 
pasaulē izplatās arvien straujāk un iepriekš nekonstatētās 
vietās, nodarot lielu kaitējumu vietējiem augiem un videi 



• Klimata pārmaiņas

• Cilvēka  darbība maina ekosistēmas

• Samazinās  bioloģiskā daudzveidība 

• Rodas  jaunas nišas, kurās attīstās 
kaitēkļi

Apdraudējums
augu veselībai



Situācija Latvijā

No 64,6 tūkst. km2 lielās 
Latvijas teritorijas lielākās 
platības aizņem meži un 
lauksaimniecības zemes. To 
kopējais īpatsvars ir bijis 
samērā pastāvīgs pēdējo 
sešdesmit gadu laikā -
mazliet vairāk nekā 80%

52%

30%

18%

Meži

L/s izmantojamā zeme

Pārējais



Klimata maiņa un starptautiskā tirdzniecība

• Vidējās  gaisa temperatūras pieaugums 
ietekmē visas tautsaimniecības jomas, t.sk., 
mežsaimniecību un lauksaimniecību

• Pēdējo 20 gadu laikā kaitīgo organismu 
ietekmē gājuši bojā miljardiem koku un citu 
augu  mežos, pilsētās, laukos

• Kaitīgie organismi bojā augus, bet kukaiņi arī 
darbojas kā nozīmīgi daudzu vīrusu, sēņu un 
baktēriju patogēnu pārnēsātāji

• No desmit vīrusiem, astoņus pārnēsā kukaiņi 



Augu karantīnas organismi

• var radīt lielus zaudējumus ekonomiskai 
un videi

• patlaban valstī nav sastopami, lai arī to 
attīstībai ir labvēlīgi apstākļi vai

• ir ierobežoti izplatīti un tiek aktīvi 
apkaroti 

• bieži tiem ir plašs saimniekaugu loks un 
jaunajā teritorijā nav to dabīgo 
ienaidnieku

• apkarošanas pasākumi ir sarežģīti un 
dārgi

Vīrusi

Invazīvie augi Baktērijas, 
sēnas u.c.

Kaitēkļi 

Tie kaitīgie organismi, kuri:



Augu karantīnas organismi – draudi  augiem

• Karantīnas organismu jaunajā teritorijā ir grūti 
konstatēt tūlīt pēc to iekļūšanas

• Tikai, kad organisms savairojies un ir labi pamanāmas, 
to radīto ietekmi vai sekas var redzēt un identificēt

• Pa to laiku organisms jau ir arī izplatījies tālāk, kas 
sarežģī tā izskaušanu/apkarošanu



Lielākie draudi augu veselībai

Laika apstākļi, 
t.sk., vējš

Karantīnas organismi izplatās trīs galvenajos veidos, kas ļauj kaitēkļiem 
un slimībām ātri izplatīties visā pasaulē, radot milzīgu kaitējumu 
augiem un apkārtējai videi

Starptautiskie  
ceļojumi un 
tirdzniecība

Kukaiņi, kas paši 
izplatās  vai citi 
patogēni, kas 

izplatās ar vektoru 
palīdzību



Imports Eiropas Savienībā
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Āzijas ūsainis
Anoplophora glabripennis

• Bojā vairāk nekā 50 lapu koku 
sugas,  tajā skaitā: bērzus, kļavas, 
vītolus, kā arī augļu kokus - ābeles, 
plūmes u.c.

• 20 – 35 mm garš, melns ar baltiem
plankumiem

• Taustekļi 2 x garāki par ķermeni, 
līdzīgi ūsām

2015. gadā konstatēts Somijā, netālu no ražotnes, kas no Ķīnas
ar koka paletēm eksportēja akmeņus. Spējis adaptēties vietējos
apstākļos un radījis lielus postījumus. 



Augu veselības sistēma Eiropas Savienībā

• Pirmā augu veselības likumdošana ES – 1977 (9 DV)

• 1993 – iekšējais tirgus un papildināts tiesību akts (12 DV)

• 2000 - Padomes direktīva 2000/29/EK (28 DV)

• 2019 – Regula (ES) 2016/2031



Jaunā augu veselības regula

2019.gada 14.decembrī stājās spēkā Augu veselības regula 2016/2031 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta augu un augu produktu importam no 
trešajām valstīm, lai novērstu jaunu kaitīgo organismu iekļūšanu ES 
teritorijā:

• Uzsvars tiek likt uz piesardzības pasākumiem – izveidots saraksts ar 
augsta riska augiem/augu produktiem, kuru ievešanai, līdz riska 
izvērtēšanai, noteikts pagaidu aizliegums

• Gandrīz visu augu ievešanai no trešajām valstīm ES vajag fitosanitāro 
sertifikātu



Jaunā augu veselības
regula

Stingrāka augu pasu sistēma:

• Augu pases nepieciešamas 
visiem stādīšanai paredzētiem 
augiem (arī sēklām) (nevajadzēs, 
ja pārdos tieši gala lietotājam)

• Atpazīstamākas augu pases –
vienota forma ar noteiktu 
informāciju

• Lielāka atbildība 
audzētājiem/ražotājiem par 
izaudzēto materiālu



Karantīnas organismi

Lielāka daļa no tiem rada draudus:

• skujkokiem

• lapu kokiem

• augļkokiem

• ogulājiem

• kartupeļiem

• tomātiem

Eiropas
Savienībā ir 

174 
karantīnas 
organismi

Latvijai aktuāli 
ir 129

karantīnas 
organismi

6
organismiem 
ir ļoti plašs 

saimniekaugu 
klāsts



Karantīnas organismi 2019. gadā Latvijā

Latvijā veikti apsekojumi 37 karantīnas organismu
konstatēšanai, no tiem 2019. gadā konstatēti:

• 3 karantīnas organismi - Erwinia amylovora; 
Globodera rostochiensis; Clavibacter
michiganensis spp. sepedonicus

Pārbaudot augus no citām valstīm, konstatēts:

• 1 karantīnas organisms (Phytophthora
ramorum) ievestos augos no citas ES valsts

• 1 karantīnas organisms (Globodera pallida) 
ievestos augos no trešās valsts



Latvijas Situācija
Karantīnas organismi

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2016 2017 2018 2019

14
13 13 13 13

5

6

7 7

5

Kopējais karantīnas organismu skaits Karantīnas organismi



Bakteriālais lapu apdegums
baktērija Xylella fastidiosa

2013.gadā atklāj Itālijas dienvidos. Radīja milzīgus zaudējumus olīvkoku
plantācijām. 

Šobrīd ir arī Francijā, Spānijā un Portugālē.

pirms …pēc

Izpalta
kukaiņi, kas 
barojas ar
augu sulu, 
piemēram
putu cikāde



Izaicinājumi augu veselībā

VIDEO

• Lai mazinātu kaitīgo organismu turpmāku ieviešanos un 
izplatību, ir nepieciešama ciešāka starptautiska sadarbība 

• Ir jāpalielina izpratne par kaitīgo organismu iespējamo 
kaitējumu augiem, Latvijā un visā pasaulē

• E -tirdzniedzība, facebook, u.c.

https://www.youtube.com/watch?v=PlLanqFStYo


Paldies par uzmanību!

Gunita Šķupele
gunita.skupele@vaad.gov.lv


