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ĮVADAS
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę gyventojams atsirado galimybių
aplankyti svečias šalis, pasidomėti kaip svetur žmonės tvarko savo aplinką.
Būtent pastarųjų dviejų dešimtmečių laikotarpiu ypač daug dėmesio imta
skirti privačių valdų, sodybų, viešų erdvių, skirtų rekreacijai, ir kitokių
teritorijų želdinimui bei tvarkymui. Įsikūrė nemažai dekoratyviųjų augalų
auginimu, dauginimu ir prekyba užsiimančių ūkių, medelynų. Šiems konkurenciją sudaro užsieninius dekoratyviuosius augalus įvežančios įmonės.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2012 m. į Lietuvą buvo importuota dekoratyviųjų augalų už 115,5 mln. Lt, o prieš 12 metų, t. y. 2000
m., buvo įvežta už 16,9 mln. Lt dekoratyviųjų augalų. Taigi dekoratyviųjų
augalų importas išaugo beveik 7 kartus.
Didėjant želdinių plotams ir svarbai, atsirado poreikis jų kvalifikuotai priežiūrai ir apsaugai. Susikūrė daug įvairių įmonių, teikiančių teritorijų
želdinimo ir augalų priežiūros paslaugas. Tik sveikas, stiprus ir vešlus augalas yra dekoratyvus ir puošia aplinką. Mūsų klimatinėmis sąlygomis augalų sveikatą gali lemti tiek nepalankios aplinkos sąlygos, tiek įvairių
kenksmingų organizmų poveikis. Atsižvelgiant į tai, augalų apsaugai taikomi įvairūs augalų apsaugos metodai, kurių efektyvumas individualiais
atvejais gali būti labai skirtingas. Bet kokių sveikatos sutrikimų atsiradimui
yra svarbiausia profilaktika. Šis principas galioja ir augalų apsaugoje. Profilaktinės-fitosanitarinės priemonės užima svarbiausią vietą augalų apsaugos sistemose. Profilaktinių augalų apsaugos metodų grupei pirmiausia
priskirtinas karantininis augalų apsaugos metodas – tai įvairių priemonių
sistema, užkertanti kelią naujų augalams ir augalininkystės produkcijai
kenksmingų organizmų patekimui į Lietuvos Respublikos teritoriją.
Taikant organizacinį-ūkinį augalų apsaugos metodą siekiama garantuoti palankiausias sąlygas auginamų augalų augimui, kartu sutrikdant augalams kenksmingų organizmų plitimą ir normalų vystymąsi. Organizacinio-ūkinio augalų apsaugos metodo priemonės: dirvos hidrologinio režimo
sureguliavimas, akmenų rinkimas, pavienių nereikalingų krūmų, brūzgynų
šalinimas, sėjomainos taikymas, atsparesnių augalų veislių parinkimas.
Agrotechninis augalų apsaugos metodas laikomas pačiu ekonomiškiausiu, nes nereikia papildomų išlaidų. Tai daugiausia profilaktinės prie5

monės, gerinančios augalų augimo sąlygas ir stabdančios žaladarių plitimą – įvairūs žemės dirbimo būdai, žemės paviršiaus purenimas augalų vegetacijos metu, sveikos, pilnavertės sėklos ar sodinamosios medžiagos parinkimas, sėjos ar sodinimo laiko, būdo parinkimas, subalansuotas tręšimas, piktžolių kontrolė.
Fizinis augalų apsaugos metodas užima tik pagalbinę reikšmę augalų apsaugos sistemose, nes reikia papildomų išlaidų. Šiuo atveju augalų
apsaugos tikslams daugiausia naudojami tokie fiziniai veiksniai kaip šviesa
(šviesinės vabzdžių gaudyklės) ir temperatūra (sėklos šaldymas ar kaitinimas, sodinamosios medžiagos terminis apdorojimas, substrato terminė dezinsekcija ir dezinfekcija).
Tik pagalbinę reikšmę augalų apsaugos sistemose užima ir mechaninis augalų apsaugos metodas, kuriam taip pat reikia papildomų išlaidų.
Dažniausiai augalų apsaugai naudojamos mechaninės priemonės – tai kenkėjų surinkimas rankomis ar pasitelkiant tam pritaikytą techniką, pažeistų
ar apniktų augalų dalių šalinimas, augalinių liekanų eliminavimas iš lauko,
kurmių, įvairių graužikų gaudymas spąstais.
Lietuvoje augalų apsaugai rečiau taikomos, tačiau užsienyje, ypač
švelnesnio klimato šalyse, propaguojamos biologinio augalų apsaugos metodo priemonės laikytinos jau nebe profilaktinėmis, o tiesioginio poveikio
priemonėmis. Šis metodas remiasi įvairių gyvų organizmų antagonistų panaudojimu augalų apsaugai. Nors biologinis augalų apsaugos metodas yra
brangiai atsieinantis, turintis ribotas pritaikymo galimybes šaltesnio klimato kraštuose, lėtai veikiantis ir netinkamas žaladariams išplitus masiškai, be
to, reikalaujantis ypač aukštos naudotojo kvalifikacijos, tačiau patrauklus
dėl savo nepavojingo poveikio žmogui ir aplinkai, augaluose nesikaupia
jokie likučiai, o kai kuriais atvejais gali pakeisti cheminius augalų apsaugos produktus. Biologinis augalų apsaugos metodas vystosi dviem kryptimis – augalų apsaugai panaudojant „naudinguosius“ gyvūnus – entomofagus-akarifagus – ir taikant biologinius augalų apsaugos produktus, sukurtus
tam tikrų rūšių ar atmainų mikroorganizmų (bakterijų, virusų, grybų) bei
pesticidinėmis savybėmis pasižyminčių augalų ekstraktų, ištraukų, nuovirų, aliejų pagrindu.
Augalų apsaugai gali būti pasitelktas ir genetinis bei biocheminis
augalų apsaugos metodai. Genetinis augalų apsaugos metodas daugiausia
susijęs su naujų kenksmingiems organizmams atsparių augalų veislių kūrimu, priemonių, sutrikdančių normalų kenkėjų veisimąsi ir vystymąsi,
6

pritaikymu augalų apsaugai. Biocheminis augalų apsaugos metodas apibrėžia tokių fiziologiškai aktyvių medžiagų, kaip hormonai, feromonai, panaudojimą augalų apsaugai. Plačiausiai tarp hormoninių augalų apsaugos
produktų augalų apsaugai naudojami juvenoidai – tai vabzdžių nėrimosi
funkciją reguliuojantys hormonai. Vienas juvenoidinis insekticidas yra
leidžiamas naudoti ir Lietuvoje.
Kai visi paminėti augalų apsaugos metodai buvo tinkamai panaudoti, tačiau, nepaisant įdėtų pastangų, kenksmingi organizmai vis tiek išplito,
tuomet dažniausiai pasitelkiamas cheminis augalų apsaugos metodas. Šiuo
atveju naudojami specialūs cheminiai, paprastai ir žmogui, ir aplinkai pavojingi produktai, vadinami pesticidais. Nepaisant to, cheminis augalų apsaugos metodas yra palyginti ekonomiškas, labai našus, tinkamai atlikus
darbus, parinkus produktus ir apdorojimo laiką, greitai pasiekiamas labai
aukštas efektyvumas. Taigi šis metodas yra ypač tinkamas kenksmingiems
organizmams išplitus masiškai. Tačiau pesticidai turi būti parenkami ir
naudojami ypač apdairiai ir atsakingai, griežtai laikantis augalų apsaugos
produktų naudojimą reglamentuojančių reikalavimų. Priešingu atveju galima ne tik pakenkti žmonėms, gyvūnams, užteršti aplinką, bet kontroliuojamų žaladarių gausumas gali ne tik nesumažėti, o netgi išaugti dėl sutrikdytos ekologinės pusiausvyros ir kenksmingų organizmų atsparumo augalų
apsaugos produktams išsivystymo.
Kai augalų apsaugos sistemose visi augalų apsaugos metodai yra derinami, stengiantis kontroliuoti augalams kenksmingų organizmų gausumą
ir žalingumą, nesunaikinant naudingų biocenozės elementų, toks augalų
apsaugos metodų kompleksas įvardijamas kaip integruotoji augalų apsauga.
Mokomoji knyga skirta pirmosios pakopos studijų programos „Želdininkystė ir kraštovaizdžio architektūra“ studentams ir visiems besidomintiems dekoratyviųjų augalų apsauga.
Mokomosios knygos skyriaus NEINFEKCINĖS AUGALŲ LIGOS
paskirtis – aptarti įvairias neinfekcines dekoratyviųjų augalų ligas, paaiškinti šių ligų pasireiškimo priežastis, eigą, ryšį su infekcinėmis ligomis.
Skyriaus INFEKCINĖS AUGALŲ LIGOS paskirtis – aptarti įvairias infekcines dekoratyviųjų augalų ligas, jų sukėlėjus, plitimo sąlygas,
eigą ir dėsningumus.
Skyriaus LAUKO GĖLIŲ LIGOS IR KENKĖJAI paskirtis – aptarti
įvairių dekoratyviųjų augalų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas,
kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus:
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Aguonų (Papaver spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
gėlynuose auginamų aguonų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas,
kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus;
Astilbių (Astilbe spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
astilbių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Astrų (Aster spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti astrų
pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų
metodus;
Aubrečių (Aubrieta spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
aubrečių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Begonijų (Begonia spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
begonijų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Bijūnų (Paeonia spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
bijūnų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Chrizantemų (Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti chrizantemų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas,
kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus;
Flioksų (Phlox spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
flioksų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Fuksijų (Fuchsia spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
fuksijų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Gebenių (Hedera spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
gebenių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Gvaizdūnių (Zinnia spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti gvaizdūnių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus;
Gvazdikų (Dianthus spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti gvazdikų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus;
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Hortenzijų (Hydrangea spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis –
aptarti hortenzijų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir
apsaugos nuo jų metodus;
Jurginų (Dahlia spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
jurginų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Kanų (Canna spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti kanų
pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų
metodus;
Kardelių (Gladiolus spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti kardelių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus;
Lelijų (Lilium spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti lelijų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų
metodus;
Melsvių (Hosta spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
melsvių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Narcizų (Narcissus spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
narcizų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Našlaičių (Viola spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
našlaičių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Pakalnučių (Convallaria spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis –
aptarti pakalnučių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir
apsaugos nuo jų metodus;
Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis –
aptarti pelargonijų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir
apsaugos nuo jų metodus;
Pelėžirnių (Lathyrus spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti pelėžirnių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir
apsaugos nuo jų metodus;
Piliarožių (Alcea spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
piliarožių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus;
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Petunijų (Petunia spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
petunijų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Raganių (Clematis spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
raganių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Raktažolių (Primula spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti raktažolių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir
apsaugos nuo jų metodus;
Rododendrų (Rhododendron spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti rododendrų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus;
Rožių (Rosa spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti rožių
pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų
metodus;
Šalavijų (Salvia spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti šalavijų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos
nuo jų metodus;
Šilokų (Sedum spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti šilokų pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo
jų metodus;
Tulpių (Tulip spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti tulpių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo
jų metodus;
Vilkdalgių (Iris spp.) ligos ir kenkėjai skyriaus paskirtis – aptarti
vilkdalgių pagrindines dažniausiai pasitaikančias ligas, kenkėjus ir apsaugos nuo jų metodus;
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1. NEINFEKCINĖS AUGALŲ LIGOS

Normalus augalų augimas ir vystymasis priklauso nuo aplinkos sąlygų. Didelę reikšmę augalo sveikatai turi dirva, kurioje auginami augalai,
maisto medžiagų trūkumas ar perteklius, oro temperatūra ir drėgmė, aplinkos užterštumas, naudojamos cheminės medžiagos, mechaniniai pažeidimai. Nepalankiomis augimo sąlygomis augalų normali būklė sutrinka – jie
suserga. Nepalankių augimo sąlygų sukeliamos augalų ligos yra neužkrečiamos ir vadinamos neinfekcinėmis ligomis.
Neinfekcinės ligos gali pažeisti visą augalą arba atskiras jo dalis.
Dėl ligos gali pasikeisti augalo spalva, atsirasti dėmėtumas, prasidėti audinių nekrozė, augalai gali vysti, deformuotis, gali atsirasti žaizdų ir kitokių
požymių, rodančių patologinę augalo būklę (1 pav.).

Šalnos pažeisti
Hedera helix lapo Tiesioginės saulės Šalto vandens suFicus
elastica lapai
pakraščių apdegi- spindulių apdegin- kelti Saintpaulia
nimas dėl trąšų tas Schefflera ar- ionantha lapų papertekliaus
boricola lapas
žeidimai

1 pav. Neinfekcinių augalų ligų simptomai
(http://www.apsnet.org/Pages/default.aspx)
Įvairių rūšių augalai skirtingai reaguoja į aplinkos faktorių poveikį.
Pavyzdžiui, dauguma spygliuočių augalų pakenčia ir rūgštesnę dirvą, o europinis kukmedis rūgščiose dirvose blogai auga. Taip pat ne visais vystymosi
tarpsniais augalai vienodai jautriai reaguoja į nepalankias aplinkos sąlygas.
Daigai įvairiems faktoriams būna daug jautresni, negu suaugę augalai. Žydėjimo metu augalai būna mažiau atsparūs, negu vaisių brendimo metu.
Neinfekcinės ligos nėra smarkiai išplitusios – jos dažniausiai pasireiškia lokalizuotai. Nors neinfekcinės ligos susilpnina augalus, jie blogai
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vystosi, neretai ir žūva, tačiau jų daroma žala daug mažesnė, negu infekcinių ligų.
Atpažinti neinfekcines ligas kartais būna gana sunku. Tokiu atveju
reikia ištirti, ar augalo nepažeidė patogenai, ir tik tada konstatuoti neinfekcinę ligą. Kad būtų lengviau diagnozuoti neinfekcines ligas, jas sukeliančios priežastys skirstomos į atskiras į grupes.
I grupė – dirvos sąlygos:
1)dirvos drėgmė (trūkumas arba perteklius);
2)dirvos struktūra;
3)deguonies balansas;
4)cheminė dirvos sudėtis: (mikroelementų ir makroelementų kiekis,
rūgštumas).
II grupė – meteorologinės sąlygos:
1) šviesa;
2) temperatūra;
3) santykinė oro drėgmė;
4) krituliai ir vėjas.
III grupė – mechaniniai sužalojimai:
1) darbo įrankiais;
2) nudeginimas cheminėmis medžiagomis.

1.1.NEPALANKIŲ DIRVOS SĄLYGŲ SUKELIAMOS
AUGALŲ LIGOS
Ligos, susijusios su drėgmės trūkumu dirvoje. Augalams labai
svarbus vanduo, nes su juo susiję visi gyvybiniai procesai. Daugiausia
vandens augalai pasisavina iš dirvos. Kad jie galėtų normaliai augti, būtinas optimalus dirvos drėgnumas. Nors aukštesnieji augalai gyvybei palaikyti reikiamą vandens balansą gali reguliuoti daugiau ar mažiau išgarindami, tačiau ilgesnį laiką trūkstant drėgmės, jų organizme įvyksta įvairūs
fiziologiniai sutrikimai, pasireiškiantys vytimu, lapų džiūvimu, atskirų dalių sumedėjimu, sėklų neišsivystymu, nanizmu (neūžaugos) ir kt.
Vytimas. Kai dirvoje trūksta augalams prieinamo vandens, jie pradeda vysti. Absoliuti dirvos drėgmė gali būti pakankama normaliam augimui, tačiau augalas, negalėdamas jos įsisavinti, palaipsniui netenka turgoro. Drėgmės trūkumui dirvoje jautriausi yra žoliniai augalai (gaurės, petu12

nijos, raktažolės, plukės ir kt.). Dėl drėgmės trūkumo kartais pradeda vysti
ir jauni sumedėjusieji dekoratyvieji augalai.
Lapų džiūvimas dažnai pastebimas sumedėjusių augalų želdiniuose. Trūkstant dirvoje drėgmės, sumedėjusių dekoratyvių augalų lapų kraštai
paruduoja ir pradeda džiūti arba atsiranda didelių nekrozinių dėmių, apimančių lapalakščio dalį. Ilgesnį laiką trunkant sausrai, lengvose dirvose
augančių augalų lapai gali pirma laiko nukristi.
Sumedėjimas. Trūkstant drėgmės, vandens indų sienelės smarkiai
sustorėja, o cukrus ir kitos tirpstančios atsarginės maisto medžiagos virsta
krakmolu, celiulioze ir mediena.
Sėklų neišsivystymas. Dažniausiai neišsivysto varpinių ir ankštinių
šeimos augalų sėklos. Neinfekcinis sėklų neišsivystymas būna dėl drėgmės
trūkumo dirvoje žydėjimo metu. Dažniausiai sėklos neišauga ankšties pagrindinėje dalyje, o kartais ir visa ankštis lieka besėklė.
Nanizmas pasireiškia augalams augant smėlynuose arba sunkiose
molio dirvose, kai jos greitai išdžiūsta. Dėl drėgmės trūkumo augalai negali normaliai išsivystyti ir lieka neūžaugos. Gyvybiniai procesai tokiuose
augaluose kartais vyksta normaliai – jie žydi ir mezga sėklas, kurios, pasėtos tinkamoje dirvoje, normaliai sudygsta,. tačiau dažniausiai neūžaugos
gausiai krūmijasi ir būna besėkliai.
Kad augalai nesusirgtų dėl drėgmės trūkumo dirvoje, juos reikia
gausiau palaistyti. Tačiau jei neišsivystę augalų sėklos, sumedėjusios šaknys ar pasireiškė nanizmas, nei
laistymas, nei kitos priemonės jau
nebegali padėti. Tokiais atvejais
augalams, kurie gali nukentėti nuo
minėtų susirgimų, svarbiausios
profilaktinės apsaugos priemonės
— tinkamos dirvos parinkimas,
reguliarus jos purenimas, tinkamas drėgmės režimas, kiti priežiūros darbai.
Drėgmės pertekliaus dirvoje sukeliami augalų patologiniai reiškiniai. Per daug šlapioje dirvoje augalai taip pat negali normaliai
2 pav. Drėgmės pertekliaus paveikaugti (2 pav.).
tas augalas (dešinėje) (B. Belford)
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Drėgmės perteklius juos veikia dažniausiai netiesiogiai: šlapiose
dirvose būna palyginti mažai deguonies. Tokiomis sąlygomis sėklos negali
sudygti, o augalų daigai skursta arba visai žūva. Drėgmės pertekliaus sukeltos ligos grupuojamos į tris grupes:
Sėklų daigumo sumažėjimas. Sėklų dygimui būtina drėgmė, šiluma ir deguonis. Šlapioje ir šaltoje dirvoje sėklos dažnai supūva, o jeigu kai
kurios ir sudygsta, daigai būna silpni, pageltę ir neatsparūs infekcinėms
ligoms. Pavyzdžiui, šlapiose dirvose auginami daugiamečiai augalai pavasarį dažnai suserga fuzarioze.
Šaknų apmirimas. Drėgmės perteklius neigiamai veikia ir suaugusių augalų šaknis. Jos, ilgesnį laiką mirkdamos vandenyje ir negaudamos
pakankamai deguonies, silpnai funkcionuoja. Vėliau užsikrečia bakterijų
arba grybų sukeliamomis infekcinėmis ligomis ir pradeda pūti. Vandens
perteklius kenkia daugumai augalų. Susirgusių augalų šaknų antžeminės
dalys gelsta, silpnai vystosi, ir augalai gali žūti.
Vaisių, šakniavaisių ir stiebų pleišėjimas. Jei vaisių ir šakniavaisių augimo metu buvusi sausa dirva permirksta, periderma, žievė ir išorinis
parenchimos sluoksnis neatlaiko susikaupusių sulčių spaudimo ir plyšta.
Kad augalai nesusirgtų dėl drėgmės pertekliaus dirvoje, būtina sureguliuoti vandens režimą.
Patologiniai reiškiniai dėl maisto medžiagų trūkumo. Be vandens
ir oro augalai negali gyventi, tačiau jų vystymuisi būtinos ir įvairios mineralinės medžiagos. Kai kurių mineralinių medžiagų, kaip azoto, fosforo,
kalio, kalcio ir magnio, augalai sunaudoja gana daug. Jos vadinamos makroelementais. Augalų mitybai reikia ir tokių elementų, kaip geležis, siera,
boras, varis, cinkas, molibdenas, manganas. Šie elementai vadinami mikroelementais. Tiek makroelementų, tiek mikroelementų yra dirvoje, bet dėl
nevienodo jų pasiskirstymo arba dėl to, kad kai kurie iš jų sudaro netirpius
junginius, augalai jų kartais negali įsisavinti, o kartais gauna per daug.
Trūkstant ar esant pertekliui vieno kurio iš būtinų augalo mitybai elementų,
augalas suserga.
Azotas. Dažniausiai dirvose augalams trūksta azoto. Dėl azoto trūkumo augalų lapai palaipsniui gelsta, senesnieji pasidaro rusvos spalvos ir
nudžiūsta, sutrinka augimas, sumažėja dekoratyvumas (3 pav.). Per daug
azoto gaunančių augalų lapai būna tamsiai žali, augalai intensyviai auga,
sukaupia daug vandens, tačiau pertręšti azotu augalai mažiau žydi, labiau
pažeidžiami infekcinių ligų ir kenkėjų. Žolinių augalų, gavusių per daug
azoto, išgula stiebai, garbanojasi lapai, sumedėjusių augalų ūgliai nespėja
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sumedėti ir nušąla. Taigi azoto
kiekį dirvoje reikia reguliuoti
atsargiai. Auginant augalus po
ankštinių šeimos augalų, dirvos
tręšti azoto trąšomis nebūtina.
Kai dirvoje trūksta azoto, augalus tenka papildomai tręšti azoto trąšomis, geriausia jų daigus,
o sumedėjusius augalus – pavasarį, kad neužsitęstų jų vegetacija ir jie žiemą neapšaltų.
3 pav. Azoto trūkumas pasireiškia lapų (ypač apatinių) pageltimu
(http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/231.html#N)

Fosforas augalams taip pat labai reikalingas. Kai dirvoje trūksta
fosforo, augalai suserga. Ligos simptomai nėra labai ryškūs, ir kartais nustatyti ligos priežastį pagal juos būna sunku. Trūkstant fosforo augalai lėčiau auga, lapai darosi tamsiai žali, o palei gyslas atsiranda raudonas atspalvis (4 pav.). Esant dideliam fosforo deficitui augalų stiebai ir žemutiniai lapai, sumedėjusių augalų ūgliai ir lapkočiai ištisai parausta. Fosforo
trąšomis geriausia tręšti rudenį, nes jos lėtai tirpsta.

4 pav. Fosforo trūkumo požymiai (N. V. Hue, H. Ikawa)
Kalis. Dėl kalio trūkumo augaluose atsiranda gana ryškūs ligos požymiai. Pirmiausia reaguoja apatiniai lapai. Jų pakraščiai ir viršūnės pagelsta, o vėliau tose vietose audiniai pradeda džiūti. Kartais lapalakštis pasidaro lyg šlakuotas – išmargintas smulkiomis rudomis dėmelėmis, kurios
iš pirmo žvilgsnio panašios į rūdis (5 pav.).
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5 pav. Kalio trūkumo požymiai (J. O'Sullivan)
Sumedėjusių augalų ūgliai silpnai auga, o kartais pradeda džiūti. Pasitaiko atvejų, kai dėl kalio trūkumo ant sumedėjusių augalų susidaro daugybė smulkių vaisinių pumpurų. Jie normaliai išsivysto ir peržydi, tačiau
vaisiai dėl bendro medžio nusilpimo būna labai smulkūs. Kalio trūkumo
simptomai ant įvairių augalų panašūs.
Dirvos, kuriose trūksta kalio, tręšiamos kalio trąšomis rudenį arba
pavasarį.
Kalcis. Dirvoje trūkstant kalcio, sutrinka augalų meristeminių audinių
dauginimasis, todėl, apmirus augimo kūgeliams, nustoja augusios šaknys ir
antžeminės augalo dalys. Kai kalcio labai trūksta, augalų lapai smarkiai pašviesėja, o jų pakraščiai pradeda džiūti ir užsiriečia į viršų (6 pav.). Kartais
dėl kalcio trūkumo kai kurių augalų vaisiai suserga viršūniniu puviniu.

6 pav. Rytinei lelijai kalcio trūkumo dirvoje sukelti simptomai
(E. Runkle, R. Heins)
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Dirva, kurioje trūksta kalcio, tręšiama degtomis ir maltomis kalkėmis arba kalkių tufu.
Magnis įeina į chlorofilo sudėtį, todėl dėl jo trūkumo augalai suserga chloroze. Ligos simptomai pirmiausia pastebimi ant apatinių lapų: lapalakštis tarpgysliuose darosi gelsvai dėmėtas, vėliau paruduoja ir pradeda
džiūti (7—8 pav.).

7 pav. Magnio trūkumo dirvoje
sukelti simptomai skydalapėse
pelargonijose
(http://www.cactus-art.biz/note-book/
Dictionary/Dictionary_M/dictionary_
magnesium.htm)

8 pav. Magnio trūkumo dirvoje
sukelti simptomai rožėse
(http://www.sciencephoto.com
/media/128465/enlarge)

Kartais chlorozinės dėmės susilieja, tada lapai džiūsta, susisuka arba
raukšlėjasi. Sumedėjusieji augalai dėl magnio trūkumo dažnai per anksti
numeta lapus, kartais pradeda kristi vaisiai.
Lengvose ir rūgštesnėse dirvose augalams magnio trūksta dažniau,
negu sunkiose dirvose. Į dirvas, kuriose trūksta magnio, papildomai beriama magnio sulfato. Sumedėjusius augalus po žydėjimo galima purkšti 2 %
magnio sulfato tirpalu.
Geležis. Trūkstant dirvoje šio elemento, augalai suserga lapų chloroze (9 pav.). Ligos simptomai pirmiausia pastebimi ant jaunų viršūninių
lapų. Jie išbąla arba pagelsta. Chlorozei, kylančiai dėl geležies trūkumo,
būdinga tai, kad pagelsta visas lapalakštis, o dėl magnio trūkumo atsiranda
tik atskiros chlorozinės dėmės tarpugysliuose (8 pav.).
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Trūkstant geležies,
lapai retai nudžiūsta – jie
per visą vegetacijos periodą būna gelsvi. Šios ligos
chroniška forma sergantys
daugiamečiai augalai silpnai vystosi, mažėja jų
dekoratyvumas ir atsparumas šalčiui.
Dėl geležies trūkumo chloroze dažniau serga
karbonatiniuose dirvože9 pav. Geležies trūkumas rododendronui
miuose augantys augalai.
(http://www.sciencephoto.com/media/128471/e
Šiuose dirvožemiuose genlarge)
ležis yra augalams neprieinamuose junginiuose. Sergančius augalus galima purkšti 1–2 % geležies
sulfatu (2–3 kartus) arba juos palaistyti šiuo tirpalu (100 l vandens imama
1,5–2 kg FeSO4). Prieš laistymą dirvos paviršių aplink sergančius augalus
reikia padengti kompostu. Karbonatinių dirvožemių nereikėtų tręšti šviežiu
mėšlu ir kalkių turinčiomis trąšomis.
Siera. Normaliai tręšiamose dirvose sieros būna pakankamai, nes jose gana gausu įvairių
sulfatų, kuriuos augalai įsisavina.
Trūkstant dirvoje sieros, augalų
lapai gelsta ir darosi dėmėti (rudomis dėmelėmis), augalai lėčiau
auga ir vystosi (10 pav.).

10 pav. Dėl sieros trūkumo sukeltas augalo
augimo sutrikimas (dešinėje) (J. O'Sullivan)
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Boras. Dėl boro trūkumo kai kurie augalai (pvz., ciklamenai) serga
šerdies sausuoju puviniu, ypač kalkingose dirvose. Sergančių augalų jauniausieji (viduriniai) lapai pradeda gelsti, greitai nudžiūsta ir pajuosta, šaknies kaklelis paruduoja ir apmiršta. Dažnai tokie augalai aplink senuosius
lapus išaugina daug naujų, smulkių lapelių. Ilgiau sergančių pradeda gesti
ir šakniavaisis: viršutinėje jo dalyje susidaro rudos pūvančios dėmės, jos
plečiasi gilyn ir platyn, kartais apima didesnę šakniavaisio dalį. Trūkstant
boro sukamštėja vaisių luobelė, sutrūkinėja šaknys, sutrinka augalų augimas, pasireiškia viršūninių
pumpurų chlorozė ir nekrozė,
jauni lapai būna mažesni, susisukę.
Spygliuočių
augalų
džiūsta jauni spygliai, esantys
netoli viršūninių pumpurų (11
pav.). Prastai auga ir nyksta
augalų ūgliai bei šaknų galai.
11 pav. Boro trūkumo simptomai
(L. Beyer Ericson)

Kad augalai nesusirgtų sausuoju puviniu, dirva tręšiama boro turinčiomis trąšomis (boraksu). Boro perteklius dirvoje taip pat kenkia augalams, todėl jį reikia naudoti tiksliomis normomis, nustatytomis tam tikrai
dirvai ir atitinkamai augalo rūšiai.
Varis. Trūkstant vario, pradeda džiūti daugelio augalų lapų viršūnės, vysta ir deformuojasi atskiros dalys, sulėtėja augimas (12 pav.). Ant
sumedėjusių augalų viršūninių lapų dėl vario trūkumo atsiranda rudų dėmių, ūglių viršūnės vysta ir nudžiūsta.

Ligustrum japonicum

Rhododendron sp.

Rosa sp.

12 pav. Vario trūkumo simptomai
(http://hort.ifas.ufl.edu/database/nutdef/report15_Cu-D.shtml)
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Trūkstant vario, dirva papildomai tręšiama vario sulfatu. Sumedėjusieji augalai gali gauti vario juos apdorojant vario grupės fungicidais (vario
sulfatas, vario oksichloridas, vario hidroksidas, Bordo skystis).
Manganas. Jo dažniausiai trūksta kalkingose dirvose. Kai dirvoje
trūksta mangano, augalai netenka dalies chlorofilo ir darosi dėmėti: atsiranda šviesių arba rudų nekrozinių dėmelių (13 pav.). Chlorozė pastebima
visame lapalakštyje tarp
gyslų. Plonosios gyslos išlieka žalios, todėl lapas atrodo lyg žaliu tinkleliu padengtas. Panašūs simptomai
pastebimi, kai augalams
trūksta geležies. Tačiau dėl
mangano nepritekliaus susirgę lapai greitai nudžiūsta.
13 pav. Mangano trūkumo simptomai
(http://www.donsgarden.co.uk/pests/309)

Sergantys augalai lėčiau auga ir vystosi. Ligai labiau įsigalėjus, augalai gali žūti. Dirvos, kuriose trūksta mangano, tręšiamos mangano turinčiomis trąšomis.
Molibdenas ypač reikalingas kryžmažiedžių šeimos augalams.
Trūkstant šio mikroelemento, ant lapų atsiranda gelsvų, baltų ir rudų dėmių,
visas lapas gelsta, pakraščiai užsiraito ir džiūsta. Kartais vietoj normalių
lapų išsivysto tik vidurinė gysla. Sergantys augalai dažniausiai nudžiūsta.

Pradžioje tarpgys- Vėliau netaisyklingos Chlorozė ir nekroliuose atsiranda
nekrozinės
zinės dėmės
sidabrinės spalvos
dėmės
subrendusių lapų
dėmės
tarpgysliuose

14 pav. Molibdeno trūkumo simptomai (J. O'Sullivan)
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Susiraitę,
sudžiūvę lapų
pakraščiai

Dirvos, kuriose trūksta molibdeno, papildomai tręšiamos molibdeno
turinčiomis mikroelementinėmis trąšomis.
Cinkas. Kad dirvoje yra per mažai šio elemento, ryškiausiai parodo
augalų lapai. Ant sumedėjusių augalų šakų viršūnių išauga smulkūs, siauri
lapeliai. Tai geriausiai matyti vegetacijos pradžioje. Kitais metais sergančių ūglių
viršūnės dažniausiai nudžiūsta, o žemiau jų išauga
daugybė trumpų šoninių
ūglių, jie silpnai vystosi ir
būna jautrūs šalčiui. Ši liga
vadinama rozetlige.
Dėl cinko nepritekliaus
gali sutrikti augalo
15 pav. Dėl cinko trūkumo sutrikęs
augimas
(15 pav.). Augalai
normalus augalo augimas (kairėje)
paprastai suserga chloroze,
(http://explow.com/zinc_deficiency)
nekroze, lapai gali susisukti,
garbanotis, pirma laiko nukristi (16 pav.).
Trūkstant cinko, sumedėjusieji augalai prieš
žiedinių pumpurų brinkimą
gali būti purškiami 2–4 %
cinko sulfato tirpalu. Į dirvą
gali būti įterpiamos mikroelementinės trąšos, cinko
sulfatas.

16 pav. Gerbera, susirgusi dėl cinko
trūkumo dirvoje
(http://www.schreurs.nl/news/1378
/MICROELEMENTS-%E2%80%
93-ZINC.html)
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1.2.NEPALANKIŲ METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ
SUKELTOS AUGALŲ LIGOS
Augalų ligos dėl šviesos trūkumo. Kiek augalui reikia šviesos, priklauso nuo jo prigimties. Vieni augalai, pavyzdžiui, vienmečiai flioksai,
rugiagėlės, rytinės aguonos, kininiai ratiliai, medetkos, yra ilgadieniai;
chrizantemos, kosmėjos, saulėgrąžos, kalibrachojos yra trumpadieniai. Kai
kurie augalai yra mažai jautrūs fotoperiodui – gerai auga ir ilgesnės, ir
trumpos dienos sąlygomis (našlaitės, žioveiniai, petunijos, vienmetės verbenos). Augdami tokiomis klimatinėmis sąlygomis, kurios netinka jų prigimčiai, augalai ilgiau vystosi, prasčiau žydi, mažiau dekoratyvūs.
Saulės šviesa augalams būtina fotosintezei. Dėl šviesos trūkumo sutrinka fotosintezė. Augalai būna išblyškę, ploni, ištįsę, lėčiau vystosi. Toks
susirgimas vadinamas etioliacija (17 pav.).
Dažniausiai šia liga serga šiltnamiuose ir inspektuose, pavėsyje augantys augalai. Nepakankamai apšviestoje vietoje auginti daigai kartais
išvirsta arba persodinti blogai auga, nes būna neatsparūs ir lengvai apsikrečia parazitinėmis ligomis.
Tankiai auginami, gausiai patręšti azotinėmis trąšomis augalai vešliais lapais užstoja šviesą, ir jų žemutinės stiebų dalys ištįsta, būna plonos,
lengvai lūžta. Dėl to atskiruose plotuose augalai gali išgulti.

17 pav. Sveiki ir etioliacija sergantys daigai
(http://www4.uwsp.edu/biology/courses/botlab/Lab12a.htm)
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Apšvietimas reguliuojamas normuojant augalų tankumą, juos retinant, genėjant.
Nepalankios temperatūros sukeliamos ligos. Mūsų respublikos
klimatinėmis sąlygomis augalai daugiau nukenčia nuo žemos temperatūros
arba staigių temperatūros svyravimų pavasarį, negu nuo karščio vasarą.
Žema temperatūra sumedėjusias ir nesumedėjusias augalų dalis veikia skirtingai. Nesumedėjusias, sultingas augalų dalis paprastai pažeidžia pavasario šalnos. Jos nušaldo į dirvą pasodintus daigus, prasiskleidusius anksti
žydinčių augalų žiedus (18—19 pav.), jaunus ūglius (20—21 pav.). Nukritus
temperatūrai žemiau nulio, vanduo iš ląstelių išsiveržia į tarpuląsčius ir
sušąla į ledo kristaliukus. Netekusios vandens ląstelės, lapų ir žiedų audiniai miršta. Nušalusios augalo dalys nuvysta, paruduoja ir nudžiūsta (22
pav.). Daugiamečiai augalai šalčiui yra gana atsparūs.

18 pav. Vėlyvos pavasario šalnos pažeisti alyvos žiedai
(http://www.donnan.com/frost.htm)

19 pav. Nušalę pocūgės pumpurai
(http://greenindustry.uwex.edu/problemdetails.cfm?problemid=1784)
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20 pav. Apšalęs ąžuolo ūglis 21 pav. pav. Šalčio pažeistas pušies ūglis
(http://greenindustry.uwex.edu/p
roblemdetails.cfm?problemid =
1784)

(http://greenindustry.uwex.edu/problemdetails
.cfm?problemid=1784)

Sumedėjusios augalų dalys nukenčia nuo žiemos šalčių ir staigių
temperatūros svyravimų ankstyvą pavasarį. Žiemos šalčių padariniai kartais pastebimi tik vasarą. Tokie apšalę augalai pavasarį kartais normaliai
atrodo, o vasarą staiga paruduoja atskirų šakų arba visos lajos lapai, plonesnės šakutės pradeda džiūti. Labai dažnai apšalusius augalus užpuola fakultatyviniai parazitiniai
arba saprotrofiniai mikroorganizmai, tada būna sunku nustatyti
pirminę ligos priežastį. Neretai
nuo šaltos žiemos nukentėjusios
medžių šakos jau pavasarį neišsprogsta, nes jų pumpurai būna
negyvybingi.
22 pav. Apšalusi hortenzija
(http://thegoldengecko.com/blog/?p=507)

Šaltomis žiemomis nušąla sumedėjusių augalų žievė: ant kamienų ir
skeletinių šakų būna tamsios spalvos įdubusių dėmių. Vasarą aplink nušalusias vietas žievė sutrūksta ir susidaro palankios sąlygos apsikrėsti parazitinėmis ligomis. Vegetacijos metu aplink pažeistas vietas susidaro kalius,
kuriam plečiantis, atauga nauja žievė. Ji būna jautri šalčiui ir, jei viena po
kitos būna kelios šaltos žiemos, nušalusios žievės vietose atsiveria negy24

jančios, rievėtos, rėžinės žaizdos, panašios į grybo Nectria galligena sukeltas žaizdas. Jos trukdo šakoms normaliai augti, sutrikdo medžiagų apytaką
pažeistose kamieno vietose, o virš gilios žaizdos esanti medžio dalis dažnai
ir nudžiūsta. Nuo žiemos šalčio sumedėjusių augalų kamienai kartais
sutrūkinėja, atsiranda gilių išilginių plyšių. Vasarą tokie plyšiai susitraukia, bet
negyvi medienos audiniai suaugti negali, todėl nauja žieve apsidengia tik jų
paviršius, o kitą žiemą ši žievė vėl suardoma. Periodiškai kartojantis plyšimui,
vaismedžių kamienuose atsiranda išilginių žievės surambėjimų.
Sumedėjusių augalų žievė sutrūkinėja ir dėl staigių temperatūros svyravimų ankstyvą pavasarį, kai dieną medžių kamienus įšildo saulė, o naktį temperatūra nukrinta žemiau nulio (23
pav.).

23 pav. Nuo šalčio sutrūkinėjęs medžio kamienas
(http://greenindustry.uwex.edu/problemdetails.cfm?problemid=1784)

Kad augalai neapšaltų, taikomos įvairios priemonės. Augalams apsaugoti nuo pavasario šalnų kuriami laužai iš lėtai degančių, bet daug dūmų duodančių medžiagų. Jie išdėstomi taip, kad pavėjui slenkantys dūmai
pasklistų virš šalnoms jautrių augalų. Sumedėjusių augalų kamienai iš rudens arba anksti pavasarį baltinami kalkių pienu, kad ne taip įšiltų ir mažiau reaguotų į staigų temperatūros nukritimą. Jaunų sumedėjusių augalų
liemenys prieš žiemą aprišami šiaudais, eglišakėmis ar kt., kad nenušaltų ir
jų neapgraužtų kiškiai. Sumedėjusių augalų nereikėtų tręšti azotinėmis trąšomis vegetacijos pabaigoje, nes vešlūs ūgliai nespėja sumedėti ir lengvai
nušąla (24 pav.). Tinkama agrotechnika taip pat padeda augalams geriau
peržiemoti.
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24 pav. Apšalę bereinučiai (Pieris sp.)
(http://thegoldengecko.com/blog/?p=507)

Aukšta temperatūra neigiamai gali paveikti tiesioginių saulės spindulių
apšviestus (25 pav.), ypač
šiltnamiuose bei inspektuose augančius augalus.
Po stiklu oras greitai įšyla, ir augalai pradeda vysti, suglemba. Gana dažnai
saulės spinduliai nudegina inspektuose augančių
daigų lapus – ant jų atsiranda
netaisyklingos
formos, šviesiai rusvų
nekrozinių dėmių. Dėl
aukštos temperatūros ir
sausos žemės šiltnamiuose susidaro sąlygos pasireikšti
neinfekcinėms
ligoms. Kad oras mažiau
įkaistų, šiltnamio ar inspekto stiklus galima užpavėsinti. Ypač svarbus
tinkamas vėdinimas.

25 pav. Karščio paveikta magnolija
(http://www.arborilogical.com/tag/heat/)

1.3. MECHANINIS SUŽALOJIMAS, NUDEGINIMAI
CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS
Jei augalų priežiūros darbai atliekami nerūpestingai, darbo įrankiais
ir padargais gali būti sužalojamos įvairios augalų dalys: šaknys, stiebai ar
medžių kamienai, šakos. Per žaizdas lengvai patenka įvairus mikroorganizmai, sukeliantys infekcines ligas.
Pasitaiko, kad augalai nudeginami augalų apsaugos produktais —
fungicidais, insekticidais, herbicidais – ar skystomis trąšomis. Tai atsitinka,
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kai naudojamų cheminių medžiagų skiediniai pagaminami per stiprios
koncentracijos arba augalai apdorojami netinkamu laiku.
Stipresnės koncentracijos augalų apsaugos produktų skiedinius galima naudoti tik vėlai rudenį, lapams nukritus, arba pavasarį, prieš pumpurų brinkimą. Vegetacijos metu reikia tiksliai laikytis kiekvienai augalo rūšiai nurodytų produktų normų ir tinkamai juos pagaminti. Didesnės koncentracijos arba rūgštesniu Bordo skysčiu stipriai nudeginami augalų lapai – ant jų atsiranda rudų dėmių, o kartais jie ir ištisai paruduoja. Dėl per
didelės Bordo skysčio skiedinio koncentracijos kartais sukamštėja vaisių
odelė. Dėl stipresnių nudeginimų gali pirma laiko nukristi lapai, nudžiūti
sumedėjusių augalų ūgliai, paruduoti vaisiai, taip pat gali sutrikti bendras
augalo vystymasis, jis gali net žūti.
Netinkamu laiku panaudoti herbicidai augalams gali padaryti didelę
žalą – augalai sustresuoja, sustoja jų augimas (26 pav.). Herbicidai turi būti
parenkami labai atsakingai, nes netinkamas produktas sunaikins ne tik
piktžoles, bet ir ketinamus apsaugoti augalus.

26 pav. Augalai, apdeginti herbicidais
(http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/howtos/ht_non/non_all.htm)

Priežiūros darbai turėtų būti atliekami rūpestingai, nesužalojant augalų. Ant sumedėjusių augalų kamienų ar šakų pastebėtas žaizdas reikia
tuoj pat dezinfekuoti ir užtepti sodo tepalu.
1.4. NEINFEKCINIŲ IR INFEKCINIŲ LIGŲ RYŠYS
Nepalankios augimo sąlygos, taip pat įvairūs mechaniniai sužalojimai nualina augalus, nusilpsta jų imunitetas, ir jie praranda atsparumą in27

fekcinėms ligoms. Labai dažnai augalai dėl fiziologinių sutrikimų lengvai
apsikrečia grybų, bakterijų arba virusų sukeliamomis infekcinėmis ligomis.
Kartais būna sunku nustatyti pirminę ligos priežastį ir parinkti tinkamas
kontrolės priemones. Pavyzdžiui, gana ilgai ciklamenų šerdies sausojo puvinio sukėlėju buvo laikomas grybas Phoma betae. Vėliau tyrimais buvo
nustatyta, jog pirminė šios ligos priežastis – boro trūkumas, o grybas sukelia tik antrinę infekciją, kuri dar labiau susilpnina augalą arba visiškai jį
sunaikina.
Miltlige greičiau suserga azoto trąšomis pertręšti augalai. Ši liga
lengviau paplinta tada, kai augalai būna apvytę.
Antra vertus, infekcinėmis ligomis sergantys augalai būna labai jautrūs aplinkai. Pavyzdžiui, triskiautis migdolas po žydėjimo dažnai suserga
kokomikoze, dėl to dalis šakų nudžiūsta, augalas nusilpsta, tampa mažiau
atsparus žiemos šalčiams. Tą patį galima pasakyti apie citosporozės nualintus augalus ar miltligės paveiktas rožes.
Dažnai neįmanoma griežtai atskirti neinfekcines augalų ligas nuo infekcinių, nes neretai jos yra susijusios.
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2. INF4EKCINĖS AUGALŲ LIGOS
2.1. PARAZITIZMAS IR BENDROS ŽINIOS APIE
INFEKCINES LIGAS
Pagal mitybos būdą yra skiriamos dvi augalų grupės. Vieni iš jų turi
chlorofilo ir gali iš ore esančio anglies dioksido fotosintezės būdu pasigaminti maistui būtinų organinių medžiagų. Tokie augalai vadinami autotrofiniais. Tačiau yra gana daug heterotrofinių augalų, kurie chlorofilo neturi
ir patys organinių medžiagų pasigaminti negali, todėl jas kokiu nors būdu
pasisavina iš kitų. Toks reiškinys, kai vienas organizmas išnaudoja kitą
organizmą, vadinamas parazitizmu.
Heterotrofinių (bechlorofilių) augalų santykiai su aplinka ne
visada būna parazitiški. Parazitais
laikomi tik tie augalai, kurie visą
savo gyvenimą arba jo dalį praleidžia kitų augalų paviršiuje ar viduje ir ima iš jų maistui reikalingas organines medžiagas (27—28
pav.).

27 pav. Parazitinis augalas dobilinis brantas
(http://www.hlasek.com/cuscuta_trifolii_9084.html)

Yra ir tokių bechlorofilių augalų, kurie pasitenkina negyva organine medžiaga.
Šią medžiagą jie ima iš žuvusių augalų liekanų. Šie augalai vadinami saprotrofais.

28 pav. Parazitinis augalas blyškioji džioveklė (http://www.mke.lt/Bly%C5%A1kioji_
d%C5%BEiovekl%C4%97)
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29 pav. Nariuotoji ilgalūpė
(http://www.ct-botanicalsociety.org/galleries/
corallorrhizatrif.html)

30 pav. Rusvoji lizduolė
(http://www.plant- identification.co.uk/skye/
orchidaceae/neottia-nidusavis.htm)
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Neretas gamtoje ir simbiozės reiškinys, kai du skirtingi organizmai, kartu
gyvendami, padeda vienas kitam, pavyzdžiui, kepurėtieji grybai ir aukštesniųjų
augalų šaknys (mikorizė), gumbelinės
bakterijos ir ankštiniai augalai, kai kurie
grybai ir dumbliai (kerpės). Tokiais atvejais bechlorofiliai augalai iš žaliųjų augalų ima organines medžiagas, o pastariesiems atiduoda reikiamas maisto medžiagas. Iš augalų paminėtini nariuotoji ilgalūpė (29—30 pav.), rusvoji lizduolė (28
pav.), belapė antbarzdė.
Simbiozė fitopatologijai nereikšminga, nes tik retais atvejais jos komponentai pereina į antagonistinius santykius.
Parazitų ir saprofitų santykiai su augalais
maitintojais, iš kurių jie ima maisto medžiagas, gali būti gana įvairūs.
Tarp ligų sukėlėjų yra nemažai
grybų, kurie dalį savo gyvenimo praleidžia parazitiškai, o kitą dalį – saprotrofiškai (pavyzdžiui, kekerinio puvinio, rauplių ir daugelio kitų ligų sukėlėjai). Kai
kurie negyva organine medžiaga mintantys grybai, pavyzdžiui, Nectria cinnabarina, kartais gyvena kaip parazitai ir užpuola gyvus audinius. Yra ir tokių augalų,
pavyzdžiui, amalas (31 pav.) (Viscum
album), barškučiai (Alectorolophus major
ir A. minor), kūpolis (Melampyrum pratense), kurie, turėdami chlorofilo, dalį
maisto medžiagų pasigamina patys, o kitą
dalį pasiima parazituodami iš kitų augalų.
Jie vadinami pusiau parazitais. Parazitai ir
saprotrofai pagal mitybos būdą suskirstyti
į smulkesnes grupes.

31 pav. Pusiau parazitinis augalas amalas
(http://www.hlasek.com/viscum_album_4988.html)

Obligatiniai (tikrieji) saprotrofai, pavyzdžiui, daugelis Mucorales eilės grybų, pievagrybiai, ausūnės ir kiti, visą savo gyvenimą maitinasi tik
mirusiomis augalų dalimis arba įvairiomis organinių medžiagų liekanomis.
Jie ligų nesukelia.
Fakultatyviniai (sąlyginiai) saprotrofai, pavyzdžiui, degulių, rauplių
ir įvairių kitų ligų sukėlėjai, dalį savo gyvenimo praleidžia kaip tikri parazitai, o kitą dalį – kaip saprotrofai, gyvendami augalų liekanose. Tarp fakultatyvinių saprotrofų yra daug augalų ligų sukėlėjų, kurie nelytinėje stadijoje vegetacijos periodu parazituoja augalus maitintojus, o žiemą praleidžia jų liekanose ir sudaro lytinę stadiją.
Fakultatyviniai (sąlyginiai) parazitai yra tokie, kurie minta negyvomis medžiagomis, tačiau palankiomis sąlygomis lengvai pereina į parazitinį gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, paprastasis kelmutis auga ant kelmų, bet jei
jo sporos arba rizomorfų dalys pro sužalojimus patenka po gyvų medžių
žieve, tada šis grybas pradeda parazitinę veiklą.
Obligatinių (tikrųjų) parazitų grupei priklauso tokie organizmai, kurie
maisto medžiagas ima tik iš gyvų augalų audinių. Iš grybų tipingiausi obligatiniai parazitai yra rūdiniai grybai ir miltgrybiai, nors jų atstovų yra ir kitose
gentyse; iš žiedinių augalų – džioveklės, brantai ir žvynšaknė (32 pav.).
Prie parazitinio gyvenimo heterotrofiniai organizmai prisitaikė per
ilgą evoliucijos laikotarpį. Dauguma grybų ir bakterijų yra saprotrofai.
Pirminis jų maitinimosi šaltinis – negyva organinė medžiaga. Vykstant
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konkurencijai ir kovai dėl būvio, kai kurių rūšių grybai, bakterijos ir aukštesnieji augalai pradėjo maitintis gyva organine medžiaga – virto parazitais. Saprotrofai minta gana įvairių organizmų liekanomis, o parazitai
maistui labai išrankūs: jie prisitaiko parazituoti tik tam tikrų rūšių arba atskirų genčių, šeimų augalus.

32 pav. Obligatinis parazitas gegužinė žvynšaknė,
parazituojanti ant lazdyno šaknų
(A. De Bastiani, http://luirig.altervista.org/schedeit/
fo/lathraea_squamaria.htm)

Evoliucijos metu heterotrofiniai augalai įgijo naujų savybių – jie gali
įsiskverbti į augalo maitintojo audinius ir imti iš jų maisto medžiagas. Parazitiniai organizmai greitai auga, turi įvairių fermentų, kuriais ištirpina ląstelių sieneles, išskiria toksinus, sutrikdančių atskirų augalo dalių gyvybines
funkcijas. Jie prisitaikę gyventi aplinkoje, kur trūksta deguonies ir gausu
anglies dioksido. Visus šiuos požymius bechlorofiliai augalai įgijo palaipsniui, todėl tarp saprotrofinio ir parazitinio gyvenimo būdo negalima nustatyti griežtos ribos. Yra nemažai tarpinių formų, kurias labai sunku priskirti
kuriai nors grupei. Fitopatologiniu požiūriu reikšmingi tik obligatiniai parazitai, fakultatyviniai saprotrofai ir iš dalies fakultatyviniai parazitai.
Pagal gyvenimo būdą parazitai skirstomi į 2 grupes: endoparazitus,
kurie plinta augalo maitintojo audiniuose, ir ektoparazitus, kurie gyvena
audinių paviršiuje, įleisdami į juos tik trumpas ataugas – haustorijas, kuriomis ima maisto medžiagas.
Apsigyvenę augalų maitintojų paviršiuje arba viduje, parazitai sukelia tam tikras jų ligas. Heterotrofinių mikroorganizmų (grybų, bakterijų,
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mikoplazmų) ir virusų sukeltos augalų ligos yra užkrečiamos ir vadinamos
infekcinėmis ligomis.
Patologinį procesą augaluose sukelia biocheminiai, fiziologiniai ir
anatominiai pakitimai, vykstantys visame organizme arba atskirose jo dalyse. Biocheminiai ir fiziologiniai pakitimai augalo išorėje nepasireiškia
kokiais nors pastoviais požymiais, bet jie visada sukelia struktūrinių pakitimų, pasižyminčių tam tikroms ligoms būdingais požymiais. Pagal anatominių pakitimų formą, tai yra pagal išorinius požymius, augalų ligos yra
suskirstytos į tam tikras grupes.
2.2.PAGRINDINIAI INFEKCINIŲ LIGŲ POŽYMIAI
Dėmėtligės. Dėmės ant augalų įvairių organų (lapų, stiebų, žiedų,
vaisių, sėklų) atsiranda tada, kai pažeistuose audiniuose sumažėja chlorofilo arba atskirų audinių dalys apmiršta (nekrozė). Dėmės gali būti įvairaus
dydžio, skirtingos formos ir spalvos. Jas dažniausiai sukelia grybai, rečiau – bakterijos ir virusai. Skirtingi sukėlėjai sukelia nevienodas dėmėtliges. Grybų sukeltos nekrozinės dėmės dažniausiai būna ryškiai apribotais
kraštais (šviesmargė, askochitozė). Bakterijos sukelia iš pradžių lyg vandeningas ar riebalingas neryškiais kontūrais dėmes, kurių vietose audiniai
vėliau apmiršta. Dažnai bakteriozinės dėmės būna apribotos lapų gyslomis.
Virusai dažniausiai sukelia chlorozines dėmes, mozaikiškais raštais išsidėsčiusias pažeistų organų paviršiuje.
Valktis arba apnašos gali atsirasti ant įvairių antžeminių augalo dalių ir padengti jas baltos, rausvos, rudos, juodos spalvos miltuotu arba į
veltinį panašiu sluoksniu. Valktį ir apnašas pažeistų augalo dalių paviršiuje
sudaro Erysiphales, Peronosporales eilių, Fusarium ir kai kurių kitų genčių grybai (Botrytis, Sclerotinia).
Pūslelės, spuogai arba karputės susidaro ant grybinėmis ligomis sergančių augalų lapų, stiebų ir vaisių. Tai grybų sporų telkiniai. Iš pradžių jie
būna pridengti augalo epidermiu, o vėliau jam praplyšus, sporų masė išsiveržia į pažeistų organų paviršių. Pūslelės, spuogai ir karputės gali būti įvairių
spalvų: gelsvos, oranžinės, rausvos, rudos, juodos ir kitokių. Šio tipo ligų
pavyzdys gali būti augalų rūdys, vaisių rudasis puvinys ir kitos ligos.
Išaugos susidaro ant požeminių ir antžeminių augalo dalių, dažniausiai grybams ar bakterijoms, nematodams pažeidus augalo ląsteles. Pažeis33

tos ląstelės gali nenormaliai padidėti (hipertrofija) arba pagreitintai daugintis (hiperplazija). Išaugų susidarymo priežastį galima nustatyti tik mikroskopu, radus perpjautos išaugos audiniuose ligos sukėlėją. Meloidogyne
spp. genties nematodai sukelia augalų šaknų išaugas, vadinamas galais.
Deformacija – tai augalo organų formos pakitimas, kurį sukelia
grybai, virusai, mikoplazmos, nematodai ir nepalankios sąlygos. Gali deformuotis įvairios augalo dalys: lapai, vaisiai, jauni ūgliai, stiebai ir kiti
organai. Pavyzdžiui, kai kurie virusai (Tomato ringspot virus (ToRSV),
Tobacco ringspot nepovirus (TRSV), Arabis mosaic virus (ArMV)) sukelia
Solanaceae šeimos augalų lapų garbanę. Deformacija vyksta todėl, kad dėl
infekcinių ar neinfekcinių ligų atskiros augalo dalys nustoja augusios, o
kitos dalys arba gretimi audiniai nenormaliai auga ir didėja.
Fasciacijos. Kartais augalų stiebai nenormaliai suplokštėja, dažnai
atrodo taip, lyg keletas greta esančių stiebų susilieja į vieną. Lapai išauga
mažesni, lapija nenormaliai
gausi. Ūgliai paprastai būna trumpi, deformuoti, išsipūtę (33 pav.). Tokie pakitimai vadinami fasciacijomis.

33 pav. Fasciacijos pažeistas žioveinis
(http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/GARDEN/
FLOWERS/DISEASE/fasciation.html)

Fasciacijos paveikia daugelį augalų (laibenius, astrus, gvazdikus,
chrizantemas, pelargonijas, spriges, ramunes, nasturtes, petunijas, raktažoles ir kt.). Kartais fasciacija apima visą augalą, tačiau kai kada būna paveikti tik nauji ūgliai. Fasciacijų priežastys iki šiol nėra aiškios. Kai kuriais
atvejais priežastys gali būti genetinės, kai kada fasciacijos išsivysto dėl
neigiamų aplinkos sąlygų, kartais gali būti bakterinės, virusinės ar mikoplazminės infekcijos pasekmė. Patogenai gali išgyventi ant užkrėstų augalų
ir augalinių liekanų. Jie plinta su vandeniu per žaizdas, todėl labai svarbios
fitosanitarinės augalų apsaugos priemonės. Būtina sodinti tik sveikus augalus, sėti tik sveiką sėklą. Pažeistus augaus būtina pašalinti ir sunaikinti.
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Puviniai. Tai labai išplitusios ligos, dažniausiai pažeidžiančios sultingus augalo organus: vaisius, šakniavaisius, stiebagumbius, rečiau—
stiebus ir medieną. Puvinius sukelia grybai ir bakterijos, o kartais ir nepalankios augimo sąlygos. Puviniai gali būti šlapieji ir sausieji. Bakterijos
visada sukelia šlapiąjį puvinį, jo pažeisti audiniai virsta gleivėta, ištižusia
mase. Grybai gali sukelti ir sausąjį, ir šlapiąjį puvinį. Sausojo puvinio pažeistos augalo dalys sukietėja, susitraukia ir susiraukšlėja.
Vytu1iai. Juos sukelia bakterijos ir grybai. Šie mikroorganizmai užkemša augalo vandens indus arba pažeidžia šaknis, ir augalas dėl to staigiai
nuvysta. Toks reiškinys, kai augalo vandens induose apsigyvena bakterijos,
vadinamas tracheobakterioze. Kai augalo apytakos elementuose plinta grybai – tracheomikoze. Bakterinės kilmės vytulius nesunku nustatyti. Pažeistų
lapų, stiebų ar šaknų skersiniame pjūvyje būna matyti patamsėję vandens
indai. Grybo užpulti jauni augalai staiga pradeda vysti, jų viršūnėlės nulinksta, lapai paruduoja ir sudžiūsta. Pavyzdžiui, ypač stipriai nuo grybo Monilia
laxa sukeliamo vytulio nukenčia triskiautis migdolas. Augalo žiedai ir lapai
pradeda staigiai vysti, nudžiūsta atskiros šakutės, net visas augalas.
Lipaplūdis ir gleivėplūdis. Šiomis ligomis dažnai serga sumedėjusieji augalai. Ant Prunus genties augalų šakučių ar kamienų kartais išsiskiria daug lipų. Tai rodo, kad yra sutrikusi medžių fiziologinė būklė. Dažniausiai lipaplūdį sukelia parazitiniai mikroorganizmai, pavyzdžiui, šratligės sukėlėjas (Clasterosporium carpophilum), sidabraligės sukėlėjas (Stereum purpureum) ir kiti grybai.
Gleivėplūdį paprastai sukelia bakterijos. Pavyzdžiui, iš žaizdelių, atsiradusių ant Erwinia amylovora pažeistų augalų kamienų ar šakučių, rytais, kai drėgnas oras, sunkiasi klampaus balkšvo eksudato lašeliai. Tai
bakterijų sankaupa higroskopinėje polisacharidinėje medžiagoje.
Lipaplūdis ir gleivėplūdis padeda mikroorganizmams išplisti, nes išskyrose būna grybų sporų arba bakterijų, be to, padeda medžiui įveikti ligos sukėlėjus. Pavyzdžiui, sidabralige sergančių augalų gausiai išskiriami
lipai apytakos elementuose sudaro lyg barjerus, pro kuriuos grybo hifai
negali prasiskverbti, ir liga lokalizuojasi. Gausiau lipus išskiriantys medžiai savaime pasveiksta.
Vaisių mumifikacija. Augalų vaisiai virsta mumijomis, t. y. susiraukšlėja, susitraukia, sukietėja, kai užkrėstas augalo dalis grybo hifai išraizgo labai tankiai ir sukaupia savyje iš sultingų audinių paimtas maisto
medžiagas. Mumijose grybai ilgą laiką gali išsilaikyti nepalankiomis sąlygomis. Mumifikuotų vaisių pavyzdys gali būti grybo Monilia fructigena
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apniktų Chaenomeles, Cotoneaster, Malus, Prunus, Pyrus, Rosa, Sorbus
genčių augalų vaisių mumijos.
Stiebalūžė, arba augalų išgulimas. Šio reiškinio priežastis gali būti
įvairūs mikroorganizmai, dažniausiai grybai. Parazitų pažeistų augalų stiebai žemutinėje dalyje įsismaugia, suplonėja ir išgula. Tokie požymiai būdingi diegavirtei, stiebalūžei, juodajai kojelei. Kai kurių ligų sukėlėjai pažeidžia ne vien žemutinę, bet ir kitas stiebo dalis. Tose vietose augalai
lengvai palūžta.
Žaizdos ant augalų gali atsirasti dėl įvairių mechaninių sužalojimų,
šalčio, sausros ir dėl kitų neigiamų veiksnių. Jei žaizdose neįsiveisia patogeninių mikroorganizmų, jos greitai užgyja. Ant sumedėjusių augalų gana
dažnai atsiranda negyjančių, metai iš metų didėjančių, rumbuotų žaizdų,
kurias sukelia grybai, rečiau bakterijos. Tipingas negyjančių, infekcinių
žaizdų pavyzdys yra paprastasis vėžys (Nectria galligena).
Kempinės išauga ant sumedėjusių augalų šaknų, šakų arba kamienų, užkrėstų papėdgrybių klasės kempininių grybų. Grybiena paprastai
plinta medienoje ir ją pūdo. Žievės paviršiuje, o kartais ir po žieve, susidaro plokštelių arba kitokios formos grybų vaisiakūnių. Pavyzdys gali būti
obelinis dyglutis (Hydnum schiedermayeri), kietoji pintis (Phellinus igniarius) ir kiti grybai, sukeliantys vaismedžių medienos puvinius.
2.3. AUGALŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ SPECIALIZACIJA
Ligų sukėlėjai turi savo specifinius augalus maitintojus. Kai kurie
patogeniniai grybai, pavyzdžiui Cercospora antirrhini, kuris sukelia žioveinių nykimą, lapų numetimą, prisitaikę parazituoti tik vienos genties augalus, kiti, kaip chrizantemų baltųjų rūdžių sukėlėjas Puccinia horiana P.
Hennings, pažeidžia tik vienos rūšies augalus, todėl jie vadinami siauros
specializacijos parazitais. Yra ir tokių mikroorganizmų, kurie parazituoja
tam tikros šeimos įvairių genčių ir rūšių augalus. Pavyzdžiui, Xanthomonas
campestris puola įvairius kryžmažiedžių šeimos augalus, o Venturia
inaequalis—įvairius erškėtinių šeimos, pavyzdžiui, raudonvaisę dyglainę,
gudobeles, šliandras ir kitus Malus genties augalus. Botrytis cinerea užkrečia beveik visus įvairių šeimų augalus. Tokie ligų sukėlėjai vadinami plačios specializacijos parazitais.
Ligų sukėlėjai skiriasi ir savo sugebėjimu pažeisti vienus ar kitus
augalo organus ir audinius. Vieni puola visas antžemines augalo dalis: la36

pus, stiebus, vaisius ir žiedus, pavyzdžiui, Sphaeropsis malorum – juodojo
vėžio sukėlėjas, kiti gali parazituoti tik atskiruose organuose. Pavyzdžiui,
Phytophthora cinnamomi parazituoja tik šaknyse (retais atvejais aptinkamas stiebe), Glomerella cingulata – tik vaisiuose, Diplocarpon rosae – tik
lapuose. Dauguma ligų sukėlėjų pažeidžia augalo parenchimą, bet yra ir
tokių, kurie gyvena ir plinta tik vandens induose arba tik dengiamojo audinio elementuose. Tokia patogeninių organizmų specializacija priklauso nuo
jų išskiriamų nuodingų medžiagų ir fermentų, kuriais jie numarina vienokias ar kitokias augalo maitintojo ląsteles.
Parazitų veikla taip pat priklauso nuo augalų amžiaus ir subrendimo
laipsnio. Kai kurie ligų sukėlėjai, pavyzdžiui, diegavirtės sukėlėjas (Olpidium brassicae), pajėgia apkrėsti tik daigus, o suaugusiems augalams jie
nepavojingi. Juoduoju vėžiu retai apsikrečia jauni augalai.
Vykstant evoliucijai, ligų sukėlėjų specializacija tobulėja, todėl žemesnės organizacijos mikroorganizmai būna platesnės specializacijos parazitai, o aukštesnio išsivystymo laipsnio patogeniniai organizmai dažnai
būna siauros specializacijos. Daugelio patogeninių grybų rūšių kilmė labai
sudėtinga. Jos pasižymi dideliu kintamumu. Kaip ir aukštesniųjų augalų
rūšyse, išsiskiria specialios formos, kurios skirstomos į dar smulkesnį taksonominį padalinį – fiziologines rases, arba biotipus. Dažnai tos pačios
grybo rūšies atskiri individai morfologiškai tarpusavyje nesiskiria, bet gali
skirtis fiziologinėmis savybėmis ir specializacija – augalo maitintojo pasirinkimu. Nustatyta, kad Olpidium brassicae, išskirtas iš kryžmažiedžų
šeimos augalų šaknų, negali užkrėsti salotų, ir atvirkščiai – salotas parazituojantis grybas nekenkia kryžmažiedžiams. Morfologiniai skirtumai tarp
rasių nėra ryškūs. Jos skiriasi tuo, kad vienos yra labiau patogeniškos vienoms augalų rūšims ir veislėms, kitos – kitoms.
Parazitinių grybų rasių gausumą pirmiausia nulemia augalo maitintojo cheminės savybės, paskui – parazito cheminės savybės, gyvybinių
funkcijų pakitimas, įvykus infekcijai, aplinkos sąlygos ir daugelis kitų
veiksnių, kurie dar ne visi žinomi.
Naujos fiziologinės rasės atsiranda vykstant hibridizacijai ir mutacijoms. Galimas dalykas, kad jų susidarymas per ilgą evoliucijos procesą
priklausė ir nuo prisitaikymo prie aplinkos.
Ligų sukėlėjų fiziologinių rasių išaiškinimas turi didelę praktinę
reikšmę atsparių augalų veislių išvedimui.
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3. LAUKO GĖLIŲ LIGOS IR KENKĖJAI
3.1. AGUONŲ (Papaver spp.) LIGOS IR KENKĖJAI
Bakterinė dėmėtligė (Xanthomonas campestris pv. papavericola).
Infekcija iš pradžių sukelia vandeningų dėmių, kurios greitai pajuosta, tačiau išlieka su skaidriu apvadu, atsiradimą (34 pav.). Dėmėse dažnai
galima pastebėti bakterijų išskiriamą
eksudatą. Dėmės pastebimos ant lapų, stiebų, pumpurų, žiedų, sėklų
dėžučių. Bakterine dėmėtlige sergantys augalai dažnai nunyksta. Augalų
apsaugos sistemoje svarbiausios prevencinės priemonės. Bakterine dėmėtlige užsikrėtę augalai turi būti
šalinami ir sunaikinami. Darbo įrankius būtina dezinfekuoti vienu iš
dezinfekuojančių skysčių: 10 % nat34 pav. Bakterinės dėmėtligės
rio hipochlorito tirpalu, 70 % etilo
pažeidimai
alkoholiu ar kt.
(http://www.agromanual.cz/cz/
Netikroji miltligė (Peronoatlas/choroby/choroba/bakterialnispora arborescens). Liga sukelia
skvrnitost-listu-maku.html)
blyškias dėmes ant abiejų lapų pusių
(35 pav.). Esant pakankamai drėgmės, dėmių vietose lapų apatinėje
pusėje galima pastebėti balkšvai pilkas apnašas. Stiebai iškrypsta, nesusiformuoja žiedai. Jei pažeidžiamas
stiebo pagrindas, augalas gana greitai
nunyksta. Saugant augalus nuo ligos
paplitimo, būtina nuolat surinkti ir
35 pav. Netikrosios miltligės
sunaikinti užkrėstas augalų dalis, o
požymiai
esant stipresniam užkrėtimui, šalinti
(http://www.profimedia.si/picture/dow
visą augalą.
ny-mildew-peronospora-arborescenssymptoms-on-opium/0087791137/)
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Miltligė (Erysiphe spp. Oidium spp.). Ligos simptomai, žalingumas
ir apsaugos metodai yra panašūs kaip ir kitų augalų miltligės atvejais.
Vytuliai (Verticillium spp.,
Fusarium spp.). Žr. Chrizantemų
(Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai.
Amarai (Aphidodea). Aguonoms dažniausiai kenkia pupinis (Aphis fabae) (36 pav.) ir persikinis amaras (Myzus persicae). Jų daromų pažeidimų simptomai, žalingumas bei
apsaugos metodai yra panašūs kaip ir
kitų augalų atvejais (žr. Hortenzijų
(Hydrangea spp.) ligos ir kenkėjai).
Žolinės blakės. (Poecilocap36 pav. Pupinio amaro apnikta sus lineatus, Lygus lineolaris). Žr.
aguona (http://flickrhivemind.net/
Hortenzijų (Hydrangea spp.) ligos
Tags/aphisfabae/Interesting)
ir kenkėjai.
3.2. Astilbių (Astilbe spp.) ligos ir kenkėjai
Lapų dėmėtligė (Cercospora spp.). Astilbės lapų dėmėtlige serga
labai dažnai. Užkrėsti lapai turi ryškiai atribotas nekrozines dėmes. Lapų
dėmėtligė ypač gausiai paplinta drėgnu oru ir gali labai nusilpninti augalus.
Pastebėjus pirmuosius lapų dėmėtligės požymius, reikėtų augalus apdoroti
LR registruotais fungicidais. Kai kurie specialistai rekomenduoja naudoti
sieros preparatus.
Miltligė (Erysiphe spp.) Šie grybai yra obligatiniai augalų parazitai,
gyvenantys ant augalo lapo paviršiaus, išleidžiantys haustorijas (struktūras,
kurios absorbuoja maistą iš šeimininko) į epidermio ląsteles. Baltos apnašos, matomos ant lapo, yra micelio ir stačių komidijalkočių su sporomis
masė. Vėju plintančios miltligės sporos gali sudygti be laisvo vandens,
esant aukštos santykinės oro drėgmės sąlygoms. Mažos, juodos, žiemojančios struktūros, vadinamos periteciais, dažnai randamos miltlige užsikrėtusiose vietose. Kontrolės metodai tokie pat, kaip ir nuo kitų miltligių.
Vytulys (Fusarium spp.). Šis patogenas patenka į augalų vandens
indus ir sukelia vytuliui būdingus simptomus sutrikdydamas vandens apy39

taką, todėl užsikrėtę augalai gali vysti vienoje pusėje, tos augalo pusės lapai gali būti susisukę, pageltę. Vėliau lapai parunda, nukąra prieš sudžiūdami. Augalas apvysta net esant pakankamai drėgnai dirvai. Jeigu stiebas
arti pagrindo perpjaunamas, vandens indų audiniai paprastai būna rudi,
pakeitę spalvą.
Fuzarinis vytulys retai plinta gerai drenuojamose dirvose. Užkrėsti
augalai raunami ir šalinami kartu su aplinkine dirva. Patogenas ilgą laiką
išgyvena dirvožemyje ir augalo liekanose, todėl svarbu atsikratyti augalais ir užkrėsta
dirva, kol patogenas neišplito.
Cheminiai augalų apsaugos
produktai neveiksmingi.
Virusai (Cucumber mosaic virus (CMV), Tobacco
ringspot virus (TRSV) ir Tobacco rattle virus (TRV) (du
pastarieji virusai yra karantini37 pav. TRSV viruso pažeista astilbė
niai
objektai mūsų šalyje)). Ant
(http://www.missouribotanicalgarden.org/ga
astilbių lapų atsiranda šviesūs
rdens-gardening/your-garden/help-for-themozaikos raštai (37 pav.). Auhome-gardener/advice-tips-resources/ pestsand-problems/diseases/viruses.aspx)
galų apsaugos principai – kaip
ir nuo visų virusinių ligų.
Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus). Žr. Rododendrų (Rhododendron spp.) ligos ir kenkėjai.

3.3. Astrų (Aster spp.) ligos ir kenkėjai
Lapų dėmėtligės (Aschochyta spp., Septoria spp., Cercospora spp.,
Alternaria spp., Phyllosticta spp.). Liga gali atsirasti bet kuriuo augimo
tarpsniu. Žiedai ir stiebai gali būti pažeisti. Senesni lapai paprastai užsikrečia pirmieji. Lapai, pradedant nuo apatinių, pamažu nyksta ir žūva. Ligai
plisti padeda gausus laistymas ar purškimas. Liga gali plisti su apkrėsta
sėkla, todėl veiksmingos apsaugos priemonės – beicų ir fungicidų naudojimas. Reikėtų vengti šiuos augalus sodinti drėgnose, blogai nusausintose
vietose. Fungicidai turėtų būti naudojami tada, kai pastebimi pirmieji ligos
simptomai ir purškiami 7-10 dienų intervalais.
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Rūdys (Coleosporium campanulae, Puccinia asteris, P. campanulae, Pucinia spp.). Rūdys — labai dažna grybinė liga, kuria serga daugelis
dekoratyviųjų augalų (astrai, gvazdikai, fuksijos, snapučiai, pelargonijos,
kardeliai, lelijos, medetkos, žioveiniai, serenčiai, našlaitės ir kt.). Rūdžių
simptomai ant apkrėstų augalų pasireiškia ne iškart, ir tai labai apsunkina
apsaugos priemonių pritaikymą reikiamu laiku, be to, tokia užkrėsta sodinamoji medžiaga gali būti laisvai išplatinta želdiniuose. Rūdžių sukėlėjai
yra obligatiniai parazitai, jie parazituoja gyvus augalus. Liga stipriai nualina augalus, labai nukenčia jų dekoratyvumas. Oranžinės spalvos spuogai
pastebimi lapų apačioje (38 pav.).
Stipriai pažengusi liga gali sukelti
lapų pageltimą ir nekrozes. C. campanulae reikia tarpinio augalošeimininko pušies, o Puccinia genties
grybų augalais-šeimininkais būna
įvairios viksvos ir varpinės žolės.
Tokių augalų kaimynystės vengimas
yra svarbi apsaugos nuo rūdžių prie38 pav. Rūdimis sergantys astro
monė. Įsigijus naujų augalų, rekolapai (R.Mulrooney
menduojama apie 3 savaites juos auhttp://plantdiagnostics.umd.edu/level3.cfm) ginti izoliuotai. Per šį laikotarpį išryškės ligos simptomai, jei augalai
užsikrėtę rūdimis. Želdiniuose augalus būtina nuolat stebėti, o pastebėjus
ligos simptomus, sergančius lapus ar net visą augalą geriausiai pašalinti ir
sunaikinti sudeginant, užkasant ar sukompostuojant. Rudenį patartina pašalinti augalines liekanas. Sergantys augalai nuo rūdžių gali būti purškiami
LR registruotais fungicidais, kai pasireiškia pirmieji ligos simptomai.
Pašaknio puvinys (Phytophthora cryptogea). Greitai ir nuolat vysta
lapai, apatinė stiebo dalis tampa rusvai juodos spalvos. Stiebas gali deformuotis ir išvirsti prie žemės paviršiaus. Šaknys gali būti suminkštėjusios,
irti veikiamos šlapio puvimo. Prie pūvančių šaknų segmentų gali susiformuoti atsitiktinės šaknelės. Sergantys augalai lengvai išraunami iš dirvožemio, bet išorinis šaknų žievės sluoksnis nusineria ir lieka dirvožemyje.
Augalų negalima auginti užmirkusiuose plotuose. Ši liga plinta dirva, ir jei
astrai apsikrėtė, neturėtų būti persodinami.
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Šaknų ir stiebų puvinys (Rhizoctonia solani). Gali pažeisti šaknis,
stiebus ir apatinius lapus. Pirmiausia ligos simptomai pasirodo ant lapų, kurie liečiasi su dirva. Pažeisti lapai turi aiškiai apibrėžtas vandeningas dėmes,
jos greitai didėja vėsioje ir drėgnoje aplinkoje. Iš pradžių lapai yra tamsiai
žali, tada vysta ir tampa tamsiai rudi. Stiebas ir šaknys gali taip pat būti užkrėsti tiesiogiai. Ant užsikrėtusių
augalo dalių pirmiausia atsiranda
vandeningos sritys, vėliau jos šlapiuoja ir tampa tamsiai rausvai
rudos (39 pav.).
Gėles būtina sodinti tik į
patogenu neužkrėstus, neužmir39 pav. Šaknų ir stiebų simptomai
kusius plotus. Sergantiems augaant stiebo (http://ag.arizona.edu/ pubs/
diseases/az1124/)
lams galima padėti palaisčius
fungicido skiediniu.
Vytulys (Fusarium oxysporum f.sp. callistephi). Ir jauni, ir seni augalai gali būti pažeidžiami. Jauni augalai nuo vytulio greitai žūva. Ant vyresnių augalų gali pasirodyti dviejų tipų simptomai. Viena augalo pusė gali
būti sunykusi, apatiniai tos pusės lapai pageltę. Perpjovus stiebą, matyti
apytakinio audinio rudos spalvos pakitimas. Antro tipo simptomai – kai
apatiniai augalo lapai yra gelsta ir vysta. Vėliau pagelsta ir nuvysta visas
augalas. Paprastai tai nutinka tada, kai augalas žydi. Stiebo apatinė dalis, jį
perpjovus, gali būti tamsiai ruda (40 pav.). Efektyviausia kontrolės priemonė — parinkti atsparias veisles (‘Gem mixed‘, ‘Dwarf Queen‘).

40 pav. Vytuliu sergantis astro stiebas
(http://www.donsgarden.co.uk/pests/55?telephone=0)
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Miltligė (Erysiphe cichoracearum) (41 pav.). Šiai ligai būdinga baltos, purios apnašos ant viršutinio lapo paviršiaus. Senesni lapai gali būti
šiek tiek išsikraipę, o jauni lapai būna susisukę ir deformuoti. Jaunos augančios augalo
dalys gali būti visiškai apniktos, todėl mažesnės, susigarbanoję lapai, stiebai, deformuoti
žiedpumpuriai. Dažnai užsikrėtę pumpurai neprasiskleidžia.
Rekomenduojama purkšti fungicidais pastebėjus pirmuosius
ligos simptomus.
Astrų „raganų šluota“
(Aster yellows witche’s-broom
AY-WB). Ligos sukėlėjas mi41 pav. Astras, sergantis miltlige
koplazma. Pagrindinis simpto(http://databank.groenkennisnet.nl/meeldauw mas – tai pagrindinio stiebo
_snijbloemen.htm)
sutrumpėjimas, kai toks sutrumpėjęs stiebas su pažastiniais
ūgliais ir sudaro „raganos šluotą“
(42 pav.). Užsikrėtusių augalų
lapų gyslos būna gelsvos spalvos. Jei augalai užsikrečia jauni,
lieka žemaūgiai. Žiedai, jei iš
viso susiformuoja, būna nenormalūs, neturi būdingos spalvos,
t. y. žiedų audiniai būna žalsvos
spalvos. Simptomai ne visada
pasireiškia ant viso augalo. Šią
ligą gali pernešti cikadėlės. „Raganos šluota“ pažeidžia daug
augalų (saulutes, chrizantemas,
ežiuoles, rudbekijas ir kt.), todėl
astrai gali užsikrėsti nuo kitų
42 pav. „Raganų šluota“
sergančių augalų. Pagrindinės
(http://www.clemson.edu/extension/hgic/plan
apsaugos priemonės yra profits/landscape/flowers/hgic1182.html)
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laktinės: sergančių augalų šalinimas ir sunaikinimas, ligos pernešėjų
kontrolė.
Amarai (Macrosiphum artemisiae, M. asterifoliae ir kt.). Amarai
aptinkami ant stiebų ir lapų apatinėje pusėje (43 pav.). Šie kenkėjai augalams kenkia ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. Ant jaunų augalo dalių gyvenantys
amarai maitinasi siurbdami augalo sultis, todėl augalai-šeimininkai skursta
dėl maisto medžiagų trūkumo. Be to, į augalo ląsteles su kenkėjo seilėmis
patekę enzimai sukelia pakenktų augalų dalių deformacijas. Amarai yra
virusinių ligų platintojai. Virusinėms ligoms kontroliuoti kol kas nėra sukurta jokių efektyvių priemonių, nuolatinė virusų kontrolė yra vienintelis
apsaugos nuo šių ligų būdas. Negana to, amarai užteršia augalus lipniomis
išskyromis, ant jų vystosi saprofitiniai grybeliai — suodligės sukėlėjai. Ant
lapų susidaro juodos apnašos.
Dažnai ant augalų pasirodžius amarams atsiranda skruzdėlių. Jos
minta saldžiomis amarų išskyromis. Skruzdėlių paplitimui būtina trukdyti,
nes jos globoja amarus, gina juos nuo gamtoje esančių natūralių priešų. Iš
aplinkai draugiškų priemonių paminėtini boro rūgštis, boraksas. Rekomenduojama naudoti pasaldintą 4 proc. boro rūgšties tirpalą, jis išpilstomas į
indelius, įkastus į žemę netoli skruzdėlyno.
Amarų kontrolei naudojami insekticidai, pasižymintys aficidinėmis
savybėmis. Ekologinės augalų apsaugos sistemose gali būti naudojami
įvairių insekticidinių augalų ištraukos ar nuovirai, žaliasis kalio muilas. Tai
ekologiškas produktas, rekomenduojamas augalų apsaugai nuo čiulpiančiųjų kenkėjų (amarų, skydamarių, blakučių, erkių) ir kai kurių ligų (dėmėtligių, miltligių, rūdžių). Jo nelieka augaluose ir vaisiuose, jis nekenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai, todėl galima naudoti auginant augalus ekologiškai. Nuo amarų augalai purškiami 2—6 % skiediniu (200—600 g muilo/10 l
vandens) iki žydėjimo ir po jo kas 8—10 dienų. Galima naudoti iki trijų
kartų. Karencijos laikotarpis —5 dienos. Efektyvūs profilaktiškai naudojami
augalų imunitetą stiprinantys biologiniai produktai.
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43 pav. Amarai, parazituojantys astrus
(http://bugguide.net/node/view/66097/bgimage, http://lt.lt.allconstructions.com/
portal/categories/309/0/0/1/article/339/dekoratyviniu-augalu-kenkejai)

Cikadėlė (Macrosteles quadrilineatus) (44 pav.). Šis kenkėjas čiulpia
augalų sultis ir nustatyta, kad geba pernešti astrų mikoplazmas, kurios sukelia augalų deformacijas. Pavasarį kurį laiką šie vabzdžiai maitinasi ant sergančių laukinių augalų, vėliau
persikelia ant auginamų dekoratyviųjų augalų — astrų, serenčių,
medetkų, chrizantemų, kosmėjų,
jurginų, gailiardijų – kartu užkrečia juos patogenu. Suaugėliai yra
maždaug 3 mm ilgio, žalsvai pilkos spalvos. Šių kenkėjų kontrolė
yra svarbiausia augalų apsaugos
44 pav. Astrams kenkianti cikadėlė
nuo mikoplazmų priemonė. Be
(http://bugguide.net/node/view/20617)
to, deformuotus augalus būtina
kuo skubiau pašalinti iš gėlynų ir utilizuoti. Cikadėlių gausumą rekomenduojama kontroliuoti Lietuvoje registruotais insekticidais.
Minamusės (Agromyza platyptera, A. posticata, Liriomyza trifolii,
L. huidobrensis, Phytomyza albiceps). Šių kenkėjų apniktų astrų lapai išmarginti siauromis vingiuotomis (Liriomyza spp., Myza albiceps) arba dėmių pavidalo minomis (Agromyza platyptera ir A. posticata) (45 pav.).
Mažytės muselės ant astrų lapų padeda kiaušinėlius. Jei minamusės labai
paplitusios, jų kontrolei tikslinga panaudoti insekticidus. Šie kenkėjai gana
greitai įgauna rezistentiškumą cheminėms augalų apsaugos priemonėms,
todėl nei fosforo organiniai, nei karbamatų grupės insekticidai šiuo atveju
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jau nėra pakankamai veiksmingi.
Užsienio literatūros šaltiniai rekomenduoja naudoti sisteminio
veikimo būdo neonokotinoidų
grupės insekticidus.
Tabakinis tripsas (Thrips
tabaci) yra vienas iš pavojingiausių augalų sultis čiulpiančių kenkėjų. Šie tripsai minta daugiau
kaip 50 augalų rūšių sultimis, taip
pat perneša ligas. Tabakiniai trip45 pav. Minamusių pažeidimas
sai užauga iki 0,9 mm dydžio, turi
(http://bugguide.net/node/view/562330)
antenas ir pailgus tiesius sparnus,
pats kūnelis verpstės formos. Ant augalų lapų iš pradžių atsiranda mažos
balsvos dėmelės, jose matyti juodi taškeliai – tripsų išmatos (46 pav.).
Laikui bėgant šie lapai paruduoja ir nudžiūsta.

46 pav. Tabakinio tripso pažeidimai (S. Kazlauskaitė)
3.4. Aubrečių (Aubrieta spp.) ligos ir kenkėjai
Aubretės gana atsparios tiek ligoms, tiek kenkėjams, tačiau kartais
šios gėlės nukenčia nuo šaknų puvinių (Pythium spp. Fusarium spp. ir kt.),
amarų (Aphidoidea), spragių (Coleoptera: Chrysomelidae).
3.5. Begonijų (Begonia spp.) ligos ir kenkėjai
Miltligė (Erysiphe spp., Oidium spp.). Ant lapų ir kai kada ant stiebų
atsiranda baltos miltuotos dėmės (47 pav.). Ligos simptomai dažnai pirmiausia pasirodo ant viršutinės lapų pusės paviršiaus ir aiškiausiai matyti karštu ir
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drėgnu oru. Labai miltligės apnikti lapai paruduoja ir deformuojasi. Ligos plitimas gali būti
pristabdomas išlaikant optimalų
augalų tankumą, kai užtikrinama
gera oro cirkuliacija tarp augalų.
Ypač svarbu nuolat šalinti augalų
dalis su miltligės simptomais.
Miltligės kontrolei gali būti naudojami LR registruoti fungicidai.
47 pav. Begonijų miltligės simptomai
Lapų dėmėtligės (Phyllos(http://www.sciencephoto.com/media/15291 ticta spp., Gloeosporium spp.,
/enlarge)
Cladosporium spp.). Ant begonijų
lapų atsiranda apskritos, nevienodo dydžio, nuo gelsvai rudos
iki rudos spalvos dėmės (48
pav.). Auginamus augalus būtina
sodinti optimaliais atstumais –
taip ligai sunkiau plisti. Pastebėjus dėmėtus begonijų lapus, juos
geriau pašalinti ir sunaikinti.
Esant būtinumui galima panaudo48 pav. Begonijų filostiktozė
ti fungicidus, kurie leidžiami
(J. Rod, http://botany.upol.cz/atlasy/system/
naudoti LR.
gallery.php?entry=Phyllosticta%20begoniae)
Kekerinis puvinys (Botrytis
cinerea). Ši liga begonijas puola
labai dažnai, ypač kai tęsiasi
drėgni, ūkanoti orai. Jų ligos
simptomai (49—50 pav.), ir apsaugos metodai yra panašūs kaip
ir kitų augalų kekerinio puvinio
atvejais.
Šaknų puviniai (Chalara
49 pav. Kekerinio puvinio pažeisti
elegans, Pythium spp., Rhizocbegonijų lapai
tonia solani). Antžeminių au(J. Duclos http://www.begonia.rochefort.fr/
galų dalių šaknų puvinių pobotrytis.htm)
žymiai yra nespecifiniai, tai yra
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bendras vytulys, lapų nykimas ir džiūvimas, galiausiai augalo žūtis. Po
bendro augalo nuskurdimo atsiranda šaknų ir šaknies kaklelio parudavimas
ir puvimas (51 pav.). Augalų apsaugos priemonės nuo šaknų puvinių tik
prevencinės. Ypač svarbus drėgmės režimo sureguliavimas. Būtina vengti
begonijas auginti sunkiose, užmirkstančiose dirvose. Šaknų puviniais užsikrėtusius augalus reikia kuo greičiau pašalinti iš gėlyno, nes gydymas neefektyvus.

50 pav. Kekeriniu puviniu serganti begonija
(http://www.apsnet.org/publications/imageresources/
Pages/Nov_89-11-2.aspx)

51 pav. Begonija, serganti šaknų puviniu (dešinėje)
(S. Smith, http://plantpathology.uark.edu/4049.htm)
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Bakterinė dėmėtligė (Xanthomonas begoniae). Ligos būdingi simptomai—mažos, primenančios pūsles dėmelės ant augalų. Iš pradžių dėmės
būna skaidrios, vėliau jos išdžiūsta ir pasidaro gelsvai rudos spalvos. Dėmių kraštai paprastai išlieka skaidrūs ar pavandeniję (52 pav.). Bakterinė
dėmėtligė gali tapti augalo žūties priežastis. Labai svarbus veiksnys bakterijų plitimui – per didelis augalų tankumas. Augalų dalys su bakterinės
dėmėtligės simptomais ar stipriai užsikrėtę augalai turi būti kuo skubiau
pašalinami. Cheminės augalų apsaugos priemonės neefektyvios, nors vario
grupės preparatų naudojimas duoda teigiamų rezultatų.

52 pav. Begonijų bakterinės dėmėtligės simptomai
(http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525044)

Lapus pažeidžiantys nematodai (Aphelenchoides spp.). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai. Šios augalų parazitinės kirmėlės puola beveik visas augalo dalis ir gali sukelti lapų dėmėtumą, pageltimą, nekrozes (53 pav.), kritimą, pumpurų deformacijas. Lapų apatinėje
pusėje atsiranda vandeningos dėmės, jos greitai apima visą lapą. Augalas
neauga, skursta, būna žemaūgis.

53 pav. Aphelenchoides spp. nematodas ir jų pažeidimo simptomai
begonijai (http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6aphfra.htm)
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Amarai (Aphis gossypii). Begonijoms kenkia moliūginis amaras ir,
ko gero, dar keletas amarų rūšių (54
pav.). Jų daromų pažeidimų simptomai, žalingumas ir apsaugos metodai
yra panašūs kaip ir kitų augalų atvejais. Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.)
ligos ir kenkėjai.
54 pav. Amarai ant begonijos (J. Baker,
http://www.invasive.org/ browse/detail.cfm?
imgnum=1549030)

Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus). Begonijas, auginamas
lauke, gali pažeisti juodasis pjovėjas (žr. Rododendrų (Rhododendron
spp.) ligos ir kenkėjai).
Erkės (Polyphagotarsonemus latus, Tetranychus urticae). Kenkėjai
labai maži, sunkiai pastebimi be padidinamojo stiklo. Paprastosios voratinklinės erkutės atveju užkrėsto augalo lapai pasidengia labai plonu voratinkliu. Lapai palaipsniui praranda žalią spalvą ir tampa pilkšvi, džiūsta.
Moliūginės erkės sukelia įvairių augalo dalių audinių sukamštėjimą, spalvos, formos pakitimus (55 pav.). Erkių apniktas augalų dalis būtų
tikslinga kuo greičiau pašalinti, kad kenkėjai nepaplistų. Kai kurie begonijų augintojai nuo erkių begonijų gumbus 15 min. mirko 10 % Domestos
tirpale, po to 15 min. švariame vandenyje, tačiau šio metodo efektyvumas
nėra ištirtas. Erkėms palankūs karšti ir sausi orai. Išplitus erkėms, galima
panaudoti LR registruotus akaricidus.

55 pav. Erkių pažeidimų simptomai (http://www.national-begoniasociety.co.uk/Editors%20Tutorial/ET_Pests%20&%20Diseases.htm)
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3.6. Bijūnų (Paeonia spp.) ligos ir kenkėjai
Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Bijūnus ši liga pažeidžia dažnai, ypač tada, kai tęsiasi drėgni, ūkanoti orai. Tiek ligos simptomai (56
pav.), tiek žalingumas ir apsaugos metodai yra panašūs kaip ir kitų augalų
kekerinio puvinio atvejais. Pavasarį ligos pažeisti jaunų ūglių stiebai prie
pagrindo supūva, todėl tokie ūgliai nuvysta ir iškrenta (57 pav.).

56 pav. Kekerinio puvinio simptomai (M. Gammelgaard,
http://www.plante-doktor.dk/paeongraaskimmel.htm)

57 pav. Kekerinio puvinio pažeisti bijūnų stiebai
(http://www.pfingstrosen-paradies.de/pilzkrankheiten)
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Miltligė (Erysiphe spp. Oidium spp.). Miltlige užsikrėtę bijūnų lapai
būna su balta apnaša ant viršutinės pusės (58 pav.). Vėliau pajuoduoja ūgliai ir nudžiūsta. Apsaugos metodai yra panašūs kaip ir kitų augalų miltligės atvejais.

58 pav. Bijūnai, sergantys miltlige
(http://compostcowgirls.com/category/garden-basics/)

Lapų dėmėtligės (Septoria paeoniae, Pestalozzia sp., Alternaria
sp., Phyllosticta sp.). Sergančių augalų lapai ir stiebai turi ovalines rausvai
gelsvas su tamsesnės spalvos apvadais, žirnio dydžio ir smulkesnes dėmes
(59 pav.).

59 pav. Septoria paeoniae sukelta bijūnų lapų dėmėtligė
(http://www.pfingstrosen-paradies.de/pilzkrankheiten)
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Cladosporium paeoniae (antraknozė) užsikrėtusių bijūnų lapų viršutinė pusė būna išmarginta raudonai rudų dėmių (60 pav.), jos lapų apatinėje
pusėje būna rudos su pilkšvai rudomis apnašomis. Dėmės dažnai susilieja,
neretai lapai darosi skylėti.

60 pav. Cladosporium paeoniae sukelta lapų dėmėtligė
(http://agriviet.net/22423-spots-on-peony-leaves/)

Sklerotinis puvinys (Sclerotinia sclerotiorum). Dar vadinamas baltuoju puviniu dėl tankių, baltų, vatą primenančių apnašų pažeidimo vietose
(61 pav.). Ligos plitimo sąlygos panašios kaip ir kekerinio puvinio. Apniktos augalų dalys suminkštėja, pavandenija, apsitraukia baltomis apnašomis,
ant jų vėliau atsiranda maži juodos spalvos skleročiai. Kartais skleročiai susidaro
ir stiebų viduje. Grybo skleročiai augalų
liekanose išsilaiko iki 2–3 metų. Grybas
vystosi ir plinta 5–30 oC temperatūroje
(palankiausia – 15–18 oC), esant didelei
dirvos ir oro drėgmei. Augalai gali sirgti
ir slapta forma, kai išorėje grybienos apnašų nematyti, o sergantys augalai nuvysta ir sudžiūsta. Apsaugos metodai kaip ir
nuo kekerinio puvinio.

61 pav. Sklerotinio puvinio simptomai
(http://hyg.ipm.illinois.edu/article.php?id=78)
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Rūdys (Cronartium flaccidum). Dėmės abiejose lapo pusėse rudos
spalvos, viršutinėje pusėje su violetiniais apvadais. Apatinėje lapo pusėje
susidaro mažos, geltonos, dulkančios pustulės (62 pav. kairėje). Rudenį susiformuoja smailios karpelės su žiemojančiomis sporomis (62 pav. dešinėje).

62 pav. Bijūnų rūdys
(http://www.plantwise.org/default.aspx?site=234&page=4279&dsID=16148)

Žieduotoji lapų dėmėtligė (Tobacco rattle virus (TRV)). Virusinė
infekcija pažeidžia bijūnų lapus, sukeldama žiedų pavidalą primenančios,
šviesiai žalios ar gelsvos spalvos mozaikos susidarymą (63
pav.). Ligotus augalus reikia
šalinti ir naikinti. Darbo įrankius būtina dezinfekuoti vienu
iš dezinfekuojančių skysčių: 10
% natrio hipochlorito tirpalu,
70 % etilo alkoholiu ar kt.
63 pav. Žieduotosios lapų dėmėtligės simptomai
(G. Chastagner ir H. R. Pappu http://www.apsnet.org/publications/
imageresources/Pages/Tobaccorattleviruspeony.aspx)

Šiaurinis gumbinis nematodas (Meloidogyne hapla). Ant šaknų
susidaro 3-5 mm ilgio netaisyklingos formos gumbeliai (64 pav.), kuriuos
sukelia mikroskopinės apvaliosios kirmėlės – nematodai. Augalai blogai
auga, serga šaknų puviniais, nežydi. Užsikrėtusius augalus reikia šalinti
kartu su dirva aplink augalą. Nematocidų registruotų augalų apsaugos
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produktų sąraše nėra. Patartina
sodinamąją medžiagą 30 min.
mirkyti 46 oC vandenyje.
Lapus pažeidžiantys nematodai (Aphelenchoides spp.).
Žr. Pelargonijų (Pelargonium
spp.) ligos ir kenkėjai.
64 pav. Šiaurinio gumbinio nematodo pažeidimai
(http://databank.groenkennisnet.nl/wortelknobbelaatje_algemeen.htm)

3.7. Chrizantemų (Chrysanthemum spp.) ligos ir
kenkėjai
Lapų dėmėtligė (Septoria spp.). Pirmi simptomai – tai iš pradžių
gelsvos, vėliau ruduojančios, net juodos spalvos dėmės ant augalų lapų (65
pav.). Tokios dėmės dažniausiai pirmiau atsiranda ant apatinių lapų. Jos
gali susilieti tarpusavyje, kol visas lapas parunda ar pajuosta ir galiausiai
nudžiūsta. Lapai džiūsta nuo augalo apačios į viršų. Simptomai gali būti
lengvai supainioti su chrizantemų lapinio nematodo daromais pažeidimais.
Sergantiems augalams gali labai padėti reguliarus laistymas ir subalansuotas tręšimas. Prieš imantis cheminės augalų apsaugos produktų, reikėtų
ligos paplitimą stengtis kontroliuoti nuolat pašalinant susirgusias augalų
dalis. Jei tokiu būdu ligos plitimo sustabdyti nepavyksta, patartina naudoti
LR registruotus fungicidus.

65 pav. Lapų dėmėtligės simptomai
(http://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_hortidiseases.html)
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Vytuliai (Verticillium spp., Fusarium spp.). Vytuliai—gana dažnai
pasitaikančios chrizantemų ligos. Augalai gali užsikrėsti bet kuriuo augimo
tarpsniu. Jauni augalai gali staiga tiesiog išdžiūti. Tuo tarpu vyresni augalai
pirmiau gali pasidaryti šviesiai žalios spalvos, vėliau pradeda vysti apatiniai lapai, o po kurio laiko nuvysta ir visas augalas. Iš pradžių augalai gali
apvysti dienos metu, o vakare vėl atsigauti. Kai kurie augalai gali neparodyti jokių infekcijos požymių iki žydėjimo, tačiau tuomet jie staiga nuvysta. Perpjovus stiebą matyti patamsėję vandens indai (66 pav.). Vytulių
kontrolė yra sudėtinga, nes sukėlėjai dažniausiai aptinkami dirvoje. Svarbiausia vytulių kontrolės strategija yra prevencinės priemonės. Labai svarbu laikytis sėjomainos reikalavimų, parinkti atsparesnes augalų
veisles.
Fuzarinis vytulys (Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi) taip pat yra stiebo vandens
indų liga. Tai dirva plintanti grybinė liga, į augalą patenkanti per
šaknis. Grybo grybiena ir sporos
užkemša augalo vandens indus
stiebe. Simptomai dažnai yra
painiojami su kitais šaknų puvi66 pav. Vytuliu sergančio augalo
niais, bet šiuo atveju užsikrėtusių
stiebo skersinis pjūvis
augalų šaknys dažnai atrodo
(http://www.plante-doktor.dk/ svamperisveikos, o iš pradžių vysta tik
geteng.htm)
dalis augalo, dažniausiai tik viena
pusė (67 pav.), o sergant šaknų
puviniu nuvysta visas augalas.
Pirmieji fuzarinio vytulio simptomai yra vystantys vienos augalo pusės lapai, jie vėliau gelsta,
ruduoja. Užkrėsti augalai būna
žemaūgiai, nežydi. Sergantys
augalai dažniausiai žūsta. Ligos
sukėlėjas dirvoje gali išgyventi
67 pav. Fuzariniu vytuliu serganti
dirvoje daugelį metų. Fuzarinis
chrizantema (T.Smith (http://kentcoo
pextension.blogspot.com/2008/07/greenhou vytulys yra sunkiai kontroliuose-and-nursery-fusarium-on.html)
jama liga.
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Rūdys (Puccinia spp.). Chrizantemoms kenkia įvairių Puccinia genties rūšių grybeliai. Sukėlėjai nustatomi pagal teleutosporų morfologines
savybes. Rūdžių pustulės (spuogeliai, kauburėliai) atsiranda apatinėje lapų
pusėje. Vėliau, tiems kauburėliams trūkus, išsiveržia birios gelsvos ar rudos sporas. Šios sporos užkrečia sveikus augalus. Tarpiniai augalai nėra
žinomi. Rūdžių sukėlėjai žiemoja su augalų liekanomis, todėl ligos kontrolei svarbiausios fitosanitarinės augalų apsaugos priemonės. Ligai ypač išplitus, augalų apsaugai gali būti pasitelkti fungicidai.
Chrizantemų baltosios rūdys (Puccinia horiana). Sukėlėjas - parazitinis grybas, kuris iš Japonijos ir Kinijos, kur pirmą kartą buvo aprašytas 1895 m., kartu su augalais 1900 m. išplito Tolimųjų Rytų šalyse, o
1960 m. – į Pietų Afriką ir Europą. Nuo to laiko liga paplito visoje Europoje, pasiekė Pietų Ameriką, Australiją, Naująją Zelandiją ir Meksiką. Šiuo
metu JAV ir Kanadoje liga paplitusi ribotai. Lietuvoje baltųjų rūdžių sukėlėjas priskiriamas prie ribotai paplitusių kenksmingų organizmų.
Žaibiškai plintanti liga gali sunaikinti visus augalus, todėl fitosanitarinės priemonės, intensyvi priežiūra ir nuolatinė kontrolė yra būtini. Karantino
reikalavimų nepaisymas eksportuojant gėles ir auginius,,padeda“ užkratui
išplisti vis naujose šalyse. Suvaldyti ligą apsunkina tai, kad sukėlėjas atsparus kai kuriems naudojamiems fungicidams. Kai kurie specialistai teigia, kad
efektyvių fungicidų nėra ir rekomenduoja sergančius augalus sudeginti.
Visas P. horiana gyvenimo ciklas praeina ant to paties šeimininko.
Grybas produkuoja dviejų tipų sporas – dviląstes teleutosporas ir vienaląstes bazidiosporas. Teleutosporos gaminamos pustulėse (spuogeliuose) ir
lieka jose (nebent šios mechaniškai nuplėšiamos). Jos yra labai gyvybingos, ir pustulėse ant pašalintų lapų lieka gyvos net praėjus daugiau kaip 8
savaitėms, jei santykinė oro drėgmė yra 50 % ar mažiau. Drėgnoje aplinkoje jos žūsta greičiau. Esant labai drėgnoms aplinkos sąlygoms (nuo 96 %
iki 100 % santykinis oro drėgnumas) per mažiau kaip 3 valandas teleutosporos gamina bazidiosporas. Bazidiosporos – tai tos sporos, kurios palankiomis sąlygomis gali sukelti epidemiją plisdamos nuo augalo ant augalo
su vandens purslais. Bazidiosporos gali būti pernešamos vėjo srovių trumpais atstumais (700 m), esant drėgnam orui. Kad įvyktų infekcija, augalo
paviršius turi būti taip pat drėgnas. Infekcija gali pasireikšti vos per 2 valandas, kai temperatūra yra 17 °C. Bazidiosporos sudygsta gyvo lapo audiniuose ir produkuoja tankų micelį (grybieną) po apatiniu lapo epidermiu.
Bazidiosporos yra trapios ir paprastai neišgyvena ilgiau nei vieną valandą.
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Užkrato šaltiniu gali būti užkrėsti augalai ar jų dalys su gyvybingomis sporomis. Užkrėsti auginiai gali atrodyti normalūs be matomų ligos požymių,
nors grybas jau yra augalo viduje. Simptomai paprastai išryškėja per 5–14
dienų po užsikrėtimo. Didelė drėgmė, susidaręs kondensatas yra būtini
abiejų tipų sporų dygimui.
Grybas pirmiausia puola
chrizantemų lapus sukeldamas
dėmėtligę, o sunkesniais atvejais lapų sukimąsi ir vytimą.
Esant stipriai infekcijai žiedai ir
stiebai taip pat gali būti apkrėsti. Sergantys augalai būna silpni
ir mažesni. Chrizantemų baltosios rūdys atpažįstamos iš mažų
68 pav. Chrizantemų baltųjų rūdžių
iki 4 mm dydžio baltos ar gelsimptomai ant viršutinės lapų pusės
tonos spalvos dėmių ant viršu(http://extension.entm.purdue.edu/caps/
tinės lapų pusės (68 pav.). Šios
pestInfo/mumWhiteRust.htm)
šiek tiek įdubusios dėmės vėliau tampa rudos. Apatinėje lapų
pusėje po dėme susidaro karputės ar spuogeliai (pustulės). Iš
pradžių jos yra tamsiai geltonos
ar rausvos spalvos, bet kai subręsta pasidaro baltos (69 pav.).
Pustulės paprastai susidaro ant
jaunų lapų ir pažiedžių, bet gali
būti randamos ant bet kokių ža69 pav. Chrizantemų baltųjų rūdžių
lių audinių ir žiedų. Esant karšsimptomai ant apatinės lapų pusės
(http://www.viarural.com.ar/viarural.com.
tam ir sausam orui ne visada
ar/agricultura/aa-enfermedades/pucciniamatyti aiškūs ligos simptomai.
horiana-03.htm)
Šaltame ir drėgname ore – ligos
požymiai labai aiškūs.
Miltligė (Erysiphe spp.). Baltos miltligės apnašos pasireiškia ant lapų (70 pav.), kartais ant stiebų. Simptomai dažnai pirmiausia pasirodo ant
viršutinės lapo pusės paviršiaus ir paprastai labiau išryškėja esant šiltam,
bet drėgnam orui. Stipriai užkrėsti lapai vėliau paruduoja ir sudžiūsta. Ligos plitimas gali būti pristabdytas tiesiog išlaikant optimalų augalų tanku58

mą, rūpestingai šalinant lapus su akivaizdžiais miltligės požymiais. Miltlige sergantys augalai, pastebėjus ligos simptomus, gali būti apdorojami augalų apsaugos produktų sąraše šiai problemai spręsti siūlomais fungicidais.

70 pav. Miltligės simptomai ant chrizantemos lapų
(http://greenindustry.uwex.edu/problemdetails.cfm?problemid=1487)

Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Sergančių chrizantemų lapai,
žiedai pasidaro rudos spalvos, pasidengia pilku, puriu pelėsiu (71 pav.).
Ypač jautrūs senesni lapai ir žiedai. Dažniausiai greičiau suserga tie lapai,
ant kurių nukrenta kekerinio puvinio apkrėstų žiedų dalys. Ši liga itin išplinta ilgesnį laikotarpį vyraujant debesuotam, lietingam, drėgnam orui.
Kekerinio puvinio plitimui labai
svarbios fitosanitarinės augalų apsaugos priemonės – rūpestinga augalų priežiūra, peržydėjusių žiedų, senų
lapų, sergančių augalų dalių šalinimas. Augalai turi būti susodinti optimaliais atstumais vienas nuo kito,
kad būtų gera oro cirkuliacija. Pakankamas atstumas tarp augalų gali
skatinti gerą oro cirkuliaciją. Ligai
labai išplitus, gali būti pasitelkiami
leidžiami naudoti LR fungicidai.
71 pav. Chrizantema, serganti kekeriniu puviniu
(http://www.dwpicture.com.au/picture.asp?picture=129140&cat=
Plant%20Diseases&cat2=Plant%20Diseases&cat3=Grey%20Mould)
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Žemaūgiškumas (Chrysanthemum stunt viroid, CSVd). Užsikrėtimo viroidu simptomai kartais pasireiškia ant viso augalo arba tik ant atskirų šakų. Užsikrėtusieji augalai būna daug žemesni nei sveiki augalai, jų
lapai mažesni, žiedai maži,
išblukusių spalvų (72 pav.).
Žiedus paprastai tokie augalai suformuoja gerokai
anksčiau. Taikomos kontrolės priemonės tik profilaktinės, iš jų svarbiausia—
augalų su ligos simptomais
skubus šalinimas ir sunaikinimas.
72 pav. Chizantemų žemaūgiškumo viroido pažeisti
augalai (šonuose) (http://www.insectimages.org/ browse/
detail.cfm?imgnum=0454060)

Chrizantemų lapinis nematodas (Aphelenchoides ritzemabosi).
Nematodai dažniausiai patenka su užkrėsta sodinamąja medžiaga, todėl
plinta dauginant augalus vegetatyviniu būdu. Kenkia chrizantemoms, gloksinijoms, kalceolarijoms, ratiliams ir kitiems augalams. Nematodai 0,7—1,2
mm ilgio, gyvena lapų audiniuose ir minta augalų sultimis. Sukelia lapų
nekrozes. Ant pažeistų lapų tarp gyslų
atsiranda blyškios kampuotos dėmės,
vėliau jos ruduoja ir lapai pradeda džiūti, pradedant nuo apačios iki viršaus (73
pav.). Lapai lieka styroti, priešingai nei
nuo septoriozės ar kitų grybinių ligų,
kai jie nukrenta. Augalai užkrėsti nematodais auga lėčiau, pumpurai išsikraipo,
žiedynai yra mažesni ir deformuoti.
Nematodai dauginasi labai greitai. Vystymasis nuo kiaušinėlio iki suaugėlio
73 pav. Chrizantemų lapinio nematodo pažeista chrizantema
(http://www.google.lt/imgres?q=European+corn+borer+chrysanthemum
&um=1&hl=lt&rlz=1R2ADRA_enLT453&biw=1366&bih=563&tbm=is
ch&tbnid=WSrEH1etyPIDaM:&imgrefurl)
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22–25 °C temperatūroje užtrunka apie 2 savaites. Per metus būna 10 ir
daugiau generacijų. Viename lape randama tūkstančiai nematodų. Peržiemoja daugiausia augaluose, rečiau grunte. Norint apsisaugoti nuo šio patogeno būtina nuolat šalinti augalų liekanas, naikinti piktžoles. Žemių mišinius ir inventorių dezinfekuoti (spiritas, karštas vanduo, 70 °C). Pažeistus
lapus būtina nuskinti ir sunaikinti. Laistant stengtis nesušlapinti augalų
antžeminės dalies, nes su vandens lašais nematodai patenka ant sveikų augalų. Motininius augalus ruošiant ramybės būsenai nuo nematodų rekomenduojama mirkyti 46 °C temperatūros vandenyje 10 min. (arba 55 °C temperatūros vandenyje 3–5 min.), po to panardinti į šaltą vandenį ir sodinti. Registruotų nematocidų LR nėra. Tačiau šiuo metu rinkoje atsirado ir biologinių
produktų (Nemagold, Razormin), kurie stiprina augalo imunitetą ir didina
atsparumą nematodams.
Nemagold suardo nematodų membraną, gumbų audinius ir apvalkalėlį, blokuoja fermentus, kurie būtini nematodų membranos ir apvalkalėlio
gamybai. Produktą sudaro: 80 % Tagetes erecta ekstraktas, 10 % jūros
dumblių ekstraktas, 35 % organinė medžiaga. Jūros dumblių ekstraktas
veikia kaip biostimuliatorius, kuris palengvina produkto asimiliaciją ir judėjimą augalų audinių viduje, skatina naujų šaknų augimą, pagerina augalų
imuninę sistemą. Ruošiamas 1 % tirpalas. Rekomenduojama augalus prieš
sodinimą mirkyti 12 val.
Razormin sudarytas iš aminorūgščių, polisacharidų, fitohormonų,
folio rūgšties, vitaminų, makro ir mikroelementų, kurie teigiamai veikia augalų fiziologinius procesus.
Amarai (Myzus persicae, Macrosiphoniella sanborni ir kt.). Amarai
yra dažnai pasitaikantys chrizantemų
kenkėjai (74 pav.). Jų bioekologija,
simptomatika, daroma žala bei apsaugos metodai panašūs kaip kitų dekoratyvių augalų atveju. Amarų gausumui
kontroliuoti gali būti panaudotas žalia74 pav. Amarų apnikta
sis muilas, pesticidinių augalų ištrauchrizantema
kos, ekstraktai, augalų apsaugai nuo
(http://www.chrysanthemums.info/
amarų LR registruoti insekticidai.
ailments/p-aphids.htm)
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Minamusės (Chromatomyia
syngenesiae, Liriomyza trifolii, L.
huidobrensis). Šių vabzdžių lervutės
žiemoja pažeistų augalų lapuose (C.
syngenesiae) arba motininiuose augaluose patalpose, šiltnamiuose. C.
syngenesiae suaugėliai yra pilkos
75 pav. Minamusės suaugėlis
apie 2 mm ilgio muselės, pradeda
(http://www.chrysanthemums.info/
skraidyti pavasarį ir deda kiaušinėailments/p-leaf-miners.htm)
lius. Liriomyza spp. yra panašaus
dydžio, bet skiriasi spalva – muselės
juodos ir geltonos spalvos (75 pav.).
Kiaušinėlius jos deda į lapų audinius, kur išsiritusios lervutės (76
pav.) padaro siauras, vingiuotas minas (77 pav.). Chrizantemų apsaugai
76 pav. Minamusės lervutė
nuo minamusių dažniausiai naudo(http://www.forestryimages.org/brows jami insekticidai, kurie yra leidžiami
e/detail.cfm?imgnum=5383317)
naudoti LR.
Tripsai (Thrips nigropilosus,
Frankliniella occidentalis ir kt.). Tripsų suaugėliai yra rusvai gelsvos spalvos, plunksniškais sparnais, labai maži, vos matomi plika akimi, vabzdžiai.
Lervutės yra šviesiai geltonos, besparnės. Kenkia ir suaugėliai, ir lervutės,
čiulpdami augalų sultis (78 pav.).
Vabzdžiai daugiausia maitinasi ant
besivystančių žiedų, sukelia deformacijas, dėmėtumą (79 pav.). Frankliniella occidentalis mūsų respublikoje
yra karantininis objektas. Apsaugai
nuo tripsų rekomenduojamas žaliasis
77 pav. Minamusių pažeistas chimuilas, yra registruota keletas insektizantemos lapas (http://www.science
cidų augalų apsaugos produktų, leiphoto.com/media/82197/enlarge)
džiamų naudoti LR sąraše.
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78 pav. Tripso suaugėlis, kiaušinėlis
ir lervutė (http://urbangarden magazine.com/2010/11/predators-amblyseiuscucumeris-vs-thrips/)

79 pav. Tripso pažeidimai
(http://urbangardenmagazine.com/
2010/11/predators-amblyseiuscucumeris-vs-thrips/)

Žemuoginė erkė (Phytonemus pallidus). Ši skaidri, mikroskopinė
erkutė dažnai apninka jaunus augalų lapus ir pumpurus. Būdingi pažeidimų
simptomai: augalai būna žemesni, lapai susiraukšlėję sustorėjusiais audiniais (80 pav.). Azalijų, jurginų, pelargonijų ir kitų žemuoginės erkės apniktų augalų stiebo tarpai tarp
šoninių ūglių labai sutrumpėja.
Užkrėsti augalai nežydi arba
žiedai būna deformuoti. Žemuoginė erkė yra sunkiai kontroliuojamas kenkėjas, tačiau
šiuo metu yra net keletas akaricidų, registruotų augalų apsaugos produktų sąraše.
80 pav. Žemuoginės erkės pažeidimas
(http://plantdiagnostics.umd.edu/level3.cfm?causeID=583)

Kukurūzinis ugniukas (Ostrinia nubilalis). Didžiausią žalą daro
šio kenkėjo lervos, kurios gyvena chrizantemų stiebuose (81 pav.), graužia
stiebo audinius, o šie išgraužti sulūžta. Lerva yra balkšva arba pilka su juodais kaukurėliais, paskutinio ūgio ne daugiau kaip 25 mm ilgio. Drugiai
išskleistais sparnais būna iki 25 mm pločio, tamsiai geltoni ar rudi (82
pav.). Augalų stiebuose paprastai žiemoja jų lervos, kurios pavasarį virsta
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lėliukėmis. Trichogramma parazitinė vapsva yra šio kenkėjo natūralus
priešas, kai kur naudojamas kaip biologinės augalų apsaugos agentas.
Vapsva parazituoja kenkėjo kiaušinėlius.

81 pav. Kukurūzinio ugniuko lerva
augalo stiebe (Barlow V. M., Kuhar T.

82 pav. Kukurūzinio ugniuko
suaugėliai (http://www.uky.edu/

P., http://pubs.ext.vt.edu/444/444006/444-006.html)

Ag/kpn/kpn_06/pn060710.htm)

Augalų apsaugai nuo kukurūzinio ugniuko gali būti naudojami Bacillus thuringiensis pagrindu pagaminti biologiniai augalų apsaugos produktai bei LR registruoti insekticidai.
Paprastoji seiliūgė (Philaenus spumarius) (83 pav.). Šie kenkėjai,
čiulpdami augalų sultis, sukelia augalų-šeimininkų nykimą, lapų susigarbanojimą, ūglių susisukimą. Besparnės, į suaugėlius panašios lervos gyvena ant augalų putų pavidalo išskyrose (84 pav.). Kenkėjui paplitus chrizantemose gali būti panaudoti LR registruotų augalų apsaugos produktų sąraše
rekomenduojami insekticidai.

83 pav. Paprastoji seiliūgė

84 pav. Paprastoji seiliūgė

(G. Steiblys http://www.macrogamta.lt/
e107_plugins/content/content.php?conte
nt.182)

(Rosetta http://oregonstate.edu/dept/
nurspest/spittlebugs.htm)
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3.8.Flioksų (Phlox spp.) ligos ir kenkėjai
Miltligė (Erysiphe cichoracearum). Tai yra bene labiausiai paplitusi
flioksų liga. Pažeisti augalai prastai auga, ant lapų atsiranda miltuotos apnašos (85 pav.), lapai susiraukšlėja, džiūsta, kartais pirma laiko
nukrenta. Daugelis veislių yra
labai jautrios. Saugant flioksus
nuo miltligės reikia nesodinti
augalų pernelyg tankiai. Labai
svarbu naikinti sudžiūvusių augalų stiebų ir lapų liekanas. Sirgusių flioksų stiebus ir lapus
rudenį reikia surinkti ir sudeginti arba giliai užkasti. Patartina
auginti atsparias flioksų veisles.
Galima panaudoti LR registruotus fungicidus.
85 pav. Flioksai, sergantys miltlige
(M. Grabowski http://www.extension.umn.edu/gardeninfo/
diagnostics/ annualperennial/phlox/leavesdiscolored.html)

Lapų dėmėtligės (Septoria
divaricata, Phoma phlogis).
Ant lapų atsiranda apvalios,
ryškios tamsiai rudos dėmės su
balkšvu ar pilku centru (86
pav.). Ilgainiui dėmės susilieja,
lapai pagelsta, susisuka, sudžiūsta ir nukrinta. Infekcija
prasideda ant apatinių lapų,
vėliau pereina ant stiebų. Ligotas augalo dalis būtina šalinti.
Rudenį stiebus nupjauti iki 5—6
cm aukščio ir sudeginti.
86 pav. Lapų dėmėtligės (Septoria divaricata) simptomai
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Nupjautų augalų antžeminę dalį žiemai mulčiuoti perpuvusiomis
durpėmis. Patariama auginti tik atsparias šiai ligai veisles. Augalų apsaugai
vegetacijos metu gali būti panaudojami LR registruoti fungicidai.
Vytuliai (Verticillium spp., Fusarium spp.). Žr. Chrizantemų
(Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai.
Žieduotoji lapų dėmėtligė (Tobacco rattle virus (TRV)) (87 pav.).
Žr. Bijūnų (Paeonia spp.) ligos ir kenkėjai.

87 pav. Žieduotosios lapų dėmėtligės simptomai
(B. Lockhart, http://www.extension.umn.edu/yardandgarden/
YGLNews/YGLN-May0102.html)

Stiebinis nematodas (Ditylenchus dipsaci). Ditylenchus spp. genties nematodai žemės ūkio augalams yra patys žalingiausi. Stiebinis nematodas D. dipsaci parazituoja antžemines augalų dalis, todėl yra labiau nei
kiti nematodai priklausomas nuo aplinkos sąlygų. Tačiau šis kenkėjas anabiozės būsenos gali išlikti gyvybingas daugelį metų. D. dipsaci gyvena ir
maitinasi parenchimoje, siurbdamas augalo sultis. Čia galima aptikti visų
vystymosi tarpsnių nematodus. Populiacijos augimas gali būti labai intensyvus, nes patelė gali padėti iki 500 kiaušinėlių, iš jų antro ūgio invazinės
lervutės išsirita per 2 dienas, o po 4—5 dienų jos jau tampa suaugusiomis
patelėmis. 15oC temperatūroje gyvenimo ciklas užtrunka 19—23 dienas.
Stiebinio nematodo apnikti augalų daigai paprastai žūsta. Tie, kurie išlieka,
būna skurdūs, deformuoti. Stiebai išsipučia, sutrūkinėja. Žiedai negausūs,
deformuoti, lapai siauri, asimetriški, garbanoti, sustorėję ir dėmėti (88
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pav.). Svogūninių augalų svogūnėliuose atsiranda tamsūs žiedai, galiausiai
jie supūsta. Kenkėjas daugiausia išplinta su sodinamąja medžiaga, užkrėstų
augalų liekanomis, užkrėstu substratu ar darbo įrankiais.
D. dipsaci pažeidžia daugiau nei 300 augalų rūšių. Yra žinoma daugiau nei 30 šio nematodo fiziologinių rasių. Kai kurios iš jų pasižymi ryškiu specifiškumu augalo-šeimininko atžvilgiu, tačiau kitos yra polifaginės.
Nematodo išplitimui augaluose labai svarbi drėgmė: rasa, rūkas, krituliai,
dirbtinis lietinimas. Kenkėjas labiau paplinta, kai augalai susodinami labai
tankiai arba jie auga labai vešlūs. Sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvos yra palankesnės stiebinio nematodo plitimui, tikriausiai, dėl geresnio
drėgmės režimo. D. dipsaci yra labai pakantus šalčiui – sušalęs ar išdžiūvęs gali išlikti gyvybingas net kelerius metus, tačiau esant palankioms aplinkos sąlygoms, t. y. pakankamai šilumos ir drėgmės, be augalošeimininko išgyvena palyginti trumpai. D. dipsaci geba pernešinėti įvairių
augalų, ypač dekoratyviųjų, ligų sukėlėjus (F.oxysporum). Svarbiausios
apsaugos priemonės nuo šio kenkėjo yra profilaktinės fitosanitarinės: sveika sodinamoji medžiaga, patikrintas ir saugus substratas, darbo įrankių
dezinfekcija, užkrėstų augalų šalinimas ir naikinimas. Nematodas palankiomis aplinkos sąlygomis negali ilgai išgyventi
be
augalo-šeimininko,
todėl augalų apsaugos
sistemoje galima sėkmingai pritaikyti 2—3
metų rotacijos sėjomainą. LR registruotų nematocidų nėra.
88 pav. Stiebinio nematodo pažeisti flioksai (Robert Wick,
http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5337001)

Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Iščiulpti flioksų lapai išblykšta, vėliau ruduoja ir džiūsta. Žr. Rožių (Rosa spp.) ligos ir
kenkėjai.
Žemuoginė erkė (Phytonemus pallidus). Žr. Chrizantemų (Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai.
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Visaėdė minamusė (Phytomyza affinis, Ph. atricornis). Kenkia minamusių lervutės, jos pažeidžia flioksų lapus išmargindamos balsvomis,
kaspino formos minomis (89 pav.). Jos dažnai išgraužiamos išilgai lapo.
Viename lape gali būti kelios minos, matomos abiejose lapo pusėse. Žiūrint prieš šviesą, išilgai minos vidurio matoma tamsesnė juostelė — lervos
kruopėtos išmatos, o minos gale galima rasti murzinai baltą be galvos ir be
kojų iki 3 mm ilgio lervą arba gelsvai rudą puparijų. Saugant augalus svarbiausia yra šalinti augalų liekanas bei purenti viršutinį dirvos sluoksnį. Tokiu būdu sunaikinama dalis kenkėjų pradų, sutrikdomas jų vystymasis.

89 pav. Visaėdės minamusės pažeidimai
(http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Agromyzidae)

Šliužai (Agriolimax agrestis, A. reticulatus, Limax flavus, L.
maximus). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai. Šliužai
graužia flioksų lapų minkštimą tarp gyslų. Apgraužia ir apatinę stiebo dalį,
net žiedų vainiklapius. Šliauždami jie palieka gleivių šliūžę.
Paprastoji seiliūgė (Philaenus spumarius). Žr. Chrizantemų
(Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai. Pažeisti flioksų lapai raukšlėjasi, atsiranda gelsvos dėmelės, žiedynstiebiai sutrumpėja ir neišsivysto. Patariama seiliūgių apniktus flioksus purkšti česnakų nuoviru.
3.9.Fuksijų (Fuchsia spp.) ligos ir kenkėjai
Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Fuksijas ši liga puola dažnai,
ypač kai tęsiasi drėgni, debesuoti orai. Tiek ligos simptomai (90 pav.), tiek
žalingumas ir apsaugos metodai yra panašūs kaip ir kitų augalų kekerinio
puvinio atvejais.
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90 pav. Fuksija, serganti kekeriniu puviniu (E. Goulding,
http://www.plantwise.org/default.aspx?site=234&page=4279&dsID=24562)

Rūdys (Pucciniastrum epilobii). Fuksijos rūdimis gali užsikrėsti
nuo Epilobium spp. (ožkarožės) genties augalų. Pucciniastrum epilobii
grybų tarpiniai augalai-šeimininkai yra Abies spp. genties atstovai. Ligos
simptomai pasireiškia ant lapų: iš pradžių atsiranda blyškios, geltonos dėmelės viršutinėje pusėje, o apatinėje pusėje – oranžinės, dulkingos pustulės
(spuogeliai) (91 pav.). Vėliau lapai susiraukšlėja, nyksta. Pagrindinės apsaugos priemonės yra profilaktinės, fitosanitarinės. Ligai išplitus, naudojami cheminiai fungicidai, esantys registruotų LR augalų apsaugos produktų sąraše.

91 pav. Fuksijų rūdys (E. Goulding, http://www.plantwise.org/
default.aspx?site=234&page=4279&dsID=24562)
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Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae) (92 pav.). Žr.
Rožių (Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.

92 pav. Erkių pažeidimai (E. Goulding, http://www.plantwise.org/
default.aspx?site=234&page=4279&dsID=24562)

Amarai (Aphidoidea). Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.) ligos ir
kenkėjai. Amarai siurbia augalų sultis ir paprastai randami stiebų viršūnėje
(93 pav.). Užkrėsto augalo lapai pradeda blizgėti – tai lipčius – saldžios
amarų išskyros. Vėliau ant lipčiaus atsiranda suodligė.

93 pav. Amarų apnikta fuksija (E. Goulding,
http://www.plantwise.org/default.aspx?site=234&page=4279&dsID=24562)
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Tripsai (Thysanoptera: Thripidae) (94 pav.). Šie
čiulpiantieji kenkėjai labiau
išplinta, kai ilgiau užsilaiko
šiltesni orai. Tripsai dažniau
puola tankiau susodintus,
nesaikingai azotu patręštus
augalus. Žr. Astrų (Aster
spp.) ligos ir kenkėjai.

94 pav. Tripsų pažeidimai (E. Goulding, http://www.plantwise.org/
default.aspx?site=234&page=4279&dsID=24562)

3.10.Gebenių (Hedera spp.) ligos ir kenkėjai
Miltligė (Erysiphe spp.). Žr. Begonijų (Begonia spp.) ligos ir kenkėjai.
Lapų dėmėtligės (Phyllosticta spp., Glomerella cingulata). Ant lapų atsiranda didelės, apvalios, kartais netaisyklingos formos, rudos, dažnai
su koncentriniais žiedais dėmės (95 pav.). Pažeistos šakelės nudžiūsta. Subalansuotas
tręšimas ir drėgmės režimas
padidina augalų atsparumą.
Pažeistas augalų dalis būtina
nuolat iškarpyti ir sunaikinti.
Prireikus, augalai gali būti
apdorojami LR leidžiamais
naudoti fungicidais.
95 pav. Gebenių lapų dėmėtligė
(http://www.uky.edu/Ag/kpn/kpn_09/pn_090602.html)

Bakterinė lapų dėmėtligė (Xanthomonas hortorum (campestris)
pv. hederae). Sergančių gebenių lapai būna išmarginti šviesiai žalios spalvos, vandeningomis, netaisyklingos formos, su geltonais ar skaidriais ap71

vadais dėmėmis. Vėliau dėmės tampa rudos ar juodos spalvos (96 pav.).
Pirmiau apsikrečia apatiniai lapai. Ant lapkočių infekcija sukelia juodos
spalvos pakitimus, jie išilgai įtrūksta, lapas vysta ir nudžiūsta. Sergančio
augalo pagelsta stiebas, atsiranda nekrozės, sustoja augimas. Bakteriozei
kontroliuoti augalai gali būti apdorojami vario grupės augalų apsaugos produktais, bet
vis dėlto svarbiausios profilaktinės fitosanitarinės augalų apsaugos priemonės yra: optimalių atstumų tarp augalų išlaikymas, nuolatinis augalų dalių su būdingais simptomais ar
užsikrėtusių augalų šalinimas, augalų priežiūros įrankių dezinfekavimas.
96 pav. Bakterinės lapų dėmėtligės simptomai
(http://allthingsplants.com/ideas/view/paulgrow/178/
Diseases-that-affect-houseplants/)

Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus). Lauke auginamas gebenes gali pažeisti juodasis pjovėjas (žr. Rododendrų (Rhododendron spp.)
ligos ir kenkėjai).
Amarai (Aphis hederae). Tai nedideli 2—6 mm ilgio, kriaušės pavidalo, gležni vabzdžiai (97-98 pav.). Antenos paprastai būna trumpesnės už
kūno ilgį. Jie duriamaisiais burnos organais siurbia augalų sultis, išskiria
lipčių, kuris veikia suodligės ant augalų atsiradimą. Be to, amarai gali pernešti virusinių ligų sukėlėjus. Kenkėjų apnikti augalai gali būti purškiami
LR leidžiamais naudoti insekticidais, žaliuoju kalio muilu ar insekticidinių
augalų ištraukomis, ekstraktais.

97 pav. Gebenių amarai ant stiebo
(http://www.entomart.be/INS-0807.html)
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98 pav. Gebenių amarai (J. Y. Baugnée, http://www.bladmineerders.nl/gallen/
hemiptera/aphis/hederae/hederae.htm)

Paprastoji voratinklinė erkė
(Tetranychus urticae) (99 pav.). Žr.
Rožių (Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.

99 pav. Voratinklinės erkės pažeista gebenė
(S. Kazlauskaitė)

Skydamariai
(Coccoidea)
(100 pav.). Žr. Rododendrų (Rhododendron spp.) ligos ir kenkėjai.

100 pav. Skydamariai apatinėje gebenės lapo pusėje
(http://21stcenturynaturalist.blogspot.com/2011_04_01_archive.html)
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3.11. Gvaizdūnių (Zinnia spp.) ligos ir kenkėjai
Miltligė (Erysiphe cichoracearum). Tai labiausiai paplitusi gvaizdūnių liga. Baltos, birios apnašos ant lapų ir kartais ant stiebo yra būdingi
ligos simptomai (101 pav.). Simptomai dažnai pirmiausia pasirodo ant viršutinės lapų pusės ir paprastai labiausiai išryškėja karštu, drėgnu oru. Labai
užkrėsti lapai paruduoja ir susiraukšlėja.
Miltligė labiau plinta, kai augalai susodinti
pernelyg tankiai. Sudžiūvusios augalų dalys turėtų būti
nuolat šalinamos. Augalų
liekanas rudenį reikia surinkti ir sudeginti arba giliai
užkasti. Patariama auginti
atsparias gvaizdūnių veisles. Galima panaudoti LR
registruotus fungicidus.
101 pav. Miltligės simptomai
(http://www.uky.edu/Ag/kpn/kpn_09/pn_090428.html)

Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Augalai suserga tada, kai tęsiasi drėgni, debesuoti orai. Tiek ligos simptomai (102 pav.), tiek žalingumas ir apsaugos metodai yra panašūs kaip ir kitų augalų kekerinio puvinio
atvejais.

102 pav. Gvaizdūnė, serganti kekeriniu puviniu
(http://www.ces.ncsu.edu/chatham/ag/SustAg/problemzinnia.html)
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Alternariozė (Alternaria zinniae). Pirminiai simptomai pasireiškia
kaip mažos rausvai rudos dėmės su pilkais centrais ant lapų (103 pav.).
Dėmės palaipsniui didėja, susilieja. Vietomis ant stiebų atsiranda tamsiai
rudos žaizdos. Žiedlapiai taip pat gali būti dėmėti. Tinkama augalų priežiūra, subalansuotas tręšimas, laistymas gali labai padidinti augalų atsparumą.
Augalų dalys su ligos simptomais turi būti nuolatos šalinamos. Cheminės
augalų apsaugos priemonės dažniausiai nenaudojamos.

103 pav. Alternariozės simptomai
(http://www.ces.ncsu.edu/chatham/ag/SustAg/zinnialeafspot.html)

Bakterinė lapų dėmėtligė (Xanthomonas campestris pv. zinniae).
Ant gvaizdūnių lapų atsiranda kampuotos, rudos dėmės su gelsvais pakraščiais (104 pav.). Infekcija paprastai prasideda ant apatinių lapų, vėliau pereina ir ant stiebo, žiedų (105 pav.). Apsaugos metodai tokie pat kaip ir kitų
bakteriozių atvejais.

104 pav. Bakterinės dėmėtligės simptomai ant gvaizdūnių lapų
(I. Schwarcz, L. Vajna, S. Süle, http://www.ndrs.org.uk/article.php?id=015032#)
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105 pav. Bakterinės dėmėtligės simptomai ant gvaizdūnės žiedo
(I. Schwarcz, L. Vajna, S. Süle, http://www.ndrs.org.uk/article.php?id=015032#)

Astrų „raganų šluota” (Aster yellows witche’s-broom AY-WB).
Žr. Astrų (Aster spp.) ligos ir kenkėjai.
Lapus pažeidžiantys nematodai (Aphelenchoides spp.). Pagrindiniai simptomai – kampuotos, lapo gyslų ribojamos šviesios dėmės (106
pav.). Palaipsniui pažeidžiamas visas lapo paviršius, lapas parunda. Vėliau
nurunda visas augalas. Augalui esant drėgnam, nematodai išlenda iš pažeistų lapų ir keliauja ant sveikųjų. Svarbiausios apsaugos priemonės yra
prevencinės ir fitosanitarinės. Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir
kenkėjai. Cheminių augalų apsaugos produktų LR registruotų nėra.

106 pav. Aphelenchoides spp. pažeidimai
(http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525700)

Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Žr. Rožių
(Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.
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Amarai (Macrosiphum artemisiae, M. asterifoliae). Žr. Astrų (Aster spp.) ligos ir kenkėjai.
3.12. Gvazdikų (Dianthus spp.) ligos ir kenkėjai
Vytuliai (Fusarium spp., Verticillium spp.). Užkrėsti augalai iš pradžių įgauna pilkai žalią spalvą, galiausiai nuvysta ir tampa šiaudų spalvos.
Dažnai požymiai atsiranda ant vienos augalo dalies (107 pav.). Susirgti gali
bet kurio tarpsnio augalai. Jauni augalai gali staiga išdžiūti, o senesni gali
tapti pilkai žali, vėliau seka apatiniai lapai nuvysta, galiausiai nuvysta ir
žūva visas augalas. Augalai gali nuvysti vidury dienos ir atsigauti naktį.
Kai kurie augalai gali neparodyti jokių
infekcijos požymių iki žydėjimo ir staiga
žūti. Jeigu stiebas perpjaunamas skersai,
vandens indų audiniuose matyti rudos
linijos ar ruoželiai.
Patogenas dažnai randamas dirvožemyje. Viena iš pagrindinių kontrolės
strategijų yra prevencija, dėl to svarbu
vengti augalų sodinimo užkrėstoje dirvoje. Naudinga maksimaliai sustiprinti augalą gerai prižiūrint ir laistant. Užkrėsti
augalai turi būti sunaikinami. Cheminės
augalų apsaugos priemonės neefektyvios.
107 pav. Fusarium spp. sukelto puvinio simptomai
(http://www.isip.de/coremedia/generator/isip/Start,nodeId=8633.html)

Šaknų ir šaknų kaklelio puviniai (Rhizoctonia solani, Pythium
spp.). Požymiai ant antžeminės augalo dalies nėra specifiški. Tai bendras
augalo vytimas, nykimas, lapų ir viso augalo žūtis. Prie bendro vytimo ir
suglebusios išvaizdos dažnai prisideda parudavimas ir šaknų bei šaknų
kaklelio supuvimas. Toliau pagelsta ir nuvysta išoriniai lapai, kol galiausiai
žūva visas augalas.
Augalams užsikrėtus, suvaldyti ligą gali būti sudėtinga, todėl svarbiausia profilaktika. Vengti augalų perlaistymo, ypač sunkiose dirvose.
Sergantys augalai turi būti pašalinti. Cheminės augalų apsaugos priemonės
neefektyvios.
77

Dėmėtligės (Septoria spp.,
Alternaria spp.). Ant augalų lapų
atsiranda blyškios gelsvai rudos
spalvos su purpuriniais kraštais
dėmės (108 pav.). Dėmės, priklausomai nuo sukėlėjo, gali skirtis dydžiu, spalva ir gausumu.
Augalų atsparumą galima padidinti rūpestinga priežiūra, subalansuotu papildomu tręšimu, saikingu laistymu. Augalų dalys su
dėmėtligių simptomais turi būti
108 pav. Alternariozės simptomai
nuolat šalinamos. Ligoms plin(http://www.florcom.co.za/?page_id=832)
tant, galima panaudoti LR registruotus fungicidus.
Rūdys (Uromyces spp.). Ant lapų ir stiebų išsivysto šokolado rudumo pustulės. Joms pratrūkus lapai paruduoja ir nukrenta. Užkrėsti augalai
gali būti žemesni, lapai susisukę (109 pav.). Liga gali būti kontroliuojama
nuolat šalinant augalų liekanas ir paliekant pakankamus tarpus tarp augalų,
kad būtų gera oro cirkuliacija. Nors ir nebūtinai, pavasarį gali būti naudojami LR registruoti fungicidai, kai tik atželia augalai.

109 pav. Gvazdikų rūdžių simptomai (D. M. Ferrin, R. G.Rohde,
http://californiaagriculture.ucanr.org/landingpage.cfm?article=
ca.v045n04p16&fulltext=yes)
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Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea) (110 pav.). Žr. Bijūnų
(Paeonia spp.) ligos ir kenkėjai.

110 pav. Kekerinio puvinio simptomai (F. Faretra,
http://www.plantwise.org/default.aspx?site=234&page=4279&dsID=9611)

Bakterinis vytulys (Pseudomonas spp.). Pirmieji infekcijos simptomai yra augalų antžeminės dalies vytimas, stiebų įplyšimas, geltoni
ruoželiai vandens indų sistemoje (111 pav.). Po epidermiu esantis audinys
yra lipnus, o stiebą perpjovus skersai matyti spalvos pakitimai ir bakterijų
sankaupos. Liga greitai plinta esant aukštai temperatūrai.
Vengti augalus auginti užmirkstančiuose plotuose, saikingai laistyti.
Augalus su bakterinio vytulio simptomais būtina kuo greičiau šalinti. Darbo įrankius būtina nuolat dezinfekuoti 10 % natrio hipochlorito tirpalu,
70 % etilo alkoholiu ar kokiu nors kitu dezinfekuojančiu skysčiu.

111 pav. Bakterinio vytulio simptomai (E. Hellmers,
http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0454009)
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Amarai (Myzus persicae ir Aphis helichrysi). Žaliasis persikinis
amaras ir lapus susukantis slyvinis amaras Aphis helichrysi apninka jaunų
augalų lapus ir pumpurus, siurbia jų sultis. Žr. Hortenzijų (Hydrangea
spp.) ligos ir kenkėjai.
Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Žr. Rožių
(Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.
Pietinis dirvinukas (Peridroma saucia). Rudenį jo lervos dažnai
apninka šiltnamiuose auginamus gvazdikus. Jos kyla stiebais ir pragraužia
gvazdiko pumpuruose skyles, taip pat minta daugybe kitų augalų. Drugys
išskleistais sparnais gali būti nuo 31 iki 55 mm pločio, priešakiniai sparnai
rusvai pilki (112 pav.). Vikšras rusvai pilkos
spalvos, išmargintas tamsesne ruda spalva
(113 pav.). Paprastai lauke išsivysto dvi
metinės generacijos, tačiau šiltnamiuose jų
gali būti ir daugiau. Kontroliuojant kenkėjo
gausumą gali būti naudojami LR registruoti
insekticidai arba Bacillus thuringiensis var.
kurstaki preparatai.
112 pav. Pietinis dirvinukas (M. A. Peterson,
http://www.pnwmoths.biol.wwu.edu/browse/family-noctuidae/
subfamily-noctuinae/tribe-noctuini/peridroma/peridroma-saucia/)

113 pav. Pietinio dirvinuko vikšras (J. K. Clark,
http://ucanr.org/sites/ipm/photo/?code=I-LP-PSAU-LV.014)

3.13.Hortenzijų (Hydrangea spp.) ligos ir kenkėjai
Miltligė (Microsphaera penicillata). Miltligė pasireiškia kaip balkšvos apnašos viršutinėje lapo pusėje (114 pav.). Lapo apačioje matyti rudo
atspalvio patamsėjimai. Viršutinė lapo pusė dažnai įgauna rudą purpurinio
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atspalvio spalvą. Pumpurai ir nauji ūgliai deformuojasi. Miltligės galima
išvengti užtikrinus gerą oro cirkuliaciją aplink augalus, t. y. augalus auginant erdviai, nesodinant per daug arti vienas kito. Cheminių augalų apsaugos priemonių dažniausiai neprireikia, tačiau ligai labai išplitus, galima
pasitelkti LR registruotus fungicidus.

114 pav. Hortenzijų miltligės simptomai
(http://scouthort.blogspot.com/2009/10/plant-pestpowdery-mildew_25.html)

Dėmėtligės (Cercospora hydrangeae, Septoria sp., Phyllosticta sp.,
Corynespora sp.). Infekcija prasideda gana vėlai, kai lapai jau pilnai išsiskleidę. Ligos simptomai išryškėja vidurvasarį. Infekcijos plitimui lemiamą įtaką turi kritulių gausa. Pirmieji simptomai – mažos purpurinės dėmės
ant viršutinės lapo pusės. Vėliau dėmės centre papilkėja, tačiau išlieka rudai purpurinis apvadas (115 pav.). Jei dėmių atsiranda labai daug, visas
lapas pagelsta. Dėmės atsiranda ir ant žiedų. Ligos simptomai ypač išryškėja rudeniop. Ligoti augalai praranda dekoratyvumą, numeta anksčiau
laiko lapus. Dėl to augalas prasčiau pasiruošia žiemojimui. Grybas gali
žiemoti nukritusiuose lapuose, todėl labai svarbu juos surinkti ir pašalinti.
Gera oro cirkuliacija tarp augalų taip pat stabdo ligos plitimą. Pastebėjus
pirmuosius ligos simptomus, augalų apsaugai galima panaudoti LR registruotus fungicidus.
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115 pav. Hortenzijų cerkosporozės simptomai (B. Mulrooney,
http://kentcoopextension.blogspot.com/2007/08/ornamentals-hotlineadditional-disease.html)

Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus) (116 pav.) (žr. Rododendrų (Rhododendron spp.) ligos ir kenkėjai).

116 pav. Juodasis pjovėjas, graužiantis hortenzijos lapą
(http://www.flickr.com/photos/bramblejungle/2802045891/sizes/m/in/photostream/)

Žolinės blakės (Poecilocapsus lineatus, Lygus lineolaris). Kenkėjai
deda kiaušinėlius į nesumedėjusius ūglius. Gegužės viduryje išsirita lervos
ir maitinasi ant jaunų lapų siurbdamos augalų sultis. Lervos neriasi 5 kartus, kol subręsta. Birželio viduryje jos jau būna sparnuotos ir siekia apie 8
mm ilgio. Pažeistų lapų tarpgysliuose aiškiai matyti išsiurbtos sritys (117
pav.), vėliau jos tampa apvaliomis, skaidriomis dėmėmis, o galiausiai sky82

lėmis. Augalų apsaugai nuo šių kenkėjų gali būti naudojami LR registruoti
insekticidai, žaliasis kalio muilas, insekticidinių augalų ištraukos, ekstraktai.

117 pav. Suaugusi žolinė blakė ir jos pažeidimai
(http://www.cirrusimage.com/bugs_four_lined_plant.htm)

Amarai (Aphidoidea). Kenkėjai siurbia augalo sultis ir paprastai
pastebimi ant jaunų ūglių (118 pav.). Apniktų augalų lapai pasidengia lipniu sluoksniu – lipčiumi, kuriame vėliau pradeda veistis suodligės sukėlėjai. Augalai pajuosta, lapai susiraukšlėja, ūgliai, stiebai išsikraipo – augalas
praranda dekoratyvumą, nusilpsta. Apnikti amarų augalai gali būti apdorojami žaliuoju kalio muilu, insekticidinių augalų ištraukomis, ekstraktais,
nupurškiami registruotų augalų apsaugos produktų sąraše rekomenduojamais insekticidais.

118 pav. Hortenzijai kenkiantys amarai ir juos
„ganančios“ skruzdėlės
(http://www.sciencephoto.com/media/371224/enlarge)
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3.14. Jurginų (Dahlia spp.) ligos ir kenkėjai
Miltligė (Erysiphe spp.). Augalo lapai, kartais ir stiebai, pasidengia
baltomis, biriomis apnašomis (119 pav.). Simptomai dažnai pirmiausia
pasirodo ant viršutinės lapų pusės. Liga labiausiai pasireiškia karštu ir
drėgnu oru. Labai užkrėsti lapai paruduoja ir susiraukšlėja. Augalų su apnašomis dalis būtina kuo skubiai atsargiai iškarpyti ir sunaikinti. Sergančius augalus galima apdoroti LR leidžiamais naudoti fungicidais. Miltligė
labiau plinta ten, kur augalai susodinti nesilaikant rekomenduojamų atstumų, naudojama daug azoto trąšų.

119 pav. Miltligės simptomai
(http://www.dahlia-nds.co.uk/about_dahlias/Pests&Diseases.htm)

Vytuliai (Fusarium sp., Verticillium sp.). Žr. Chrizantemų (Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai.
Sklerotinis puvinys (Sclerotinia sclerotiorum). Žr. Bijūnų (Paeonia spp.) ligos ir kenkėjai.
Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Ant pažeistų augalo dalių atsiranda rudos, netaisyklingos dėmės. Jos plečiasi, apmirę audiniai pūva,
apsitraukia pilku pelėsiu, brandinančiu konidijas (120—121 pav.). Ligai
palankūs drėgni orai. Ligos sukėlėjas žiemoje dirvoje su augalų liekanomis, kur ant pažeistų audinių grybas būna sudaręs vaisiakūnius—skleročius.
Saugyklose kartu su jurginų gumbais gali peržiemoti grybo micelis, todėl
saugyklose turi būti palaikoma švara, sandėliuojami tik sveiki, gerai apdžiovinti jurginų gumbai. Saugyklose negali būti perdaug drėgna, t. y. san84

tykinė oro drėgmė ne daugiau kaip 80 %, turi būti gera ventiliacija, oro
temperatūra apie 5 oC. Lauke augalus jokiu būdu nesodinti per tankiai, nepertręšti, šalinti nunykusias augalų dalis, peržydėjusius žiedus. Ligai labai
plintant, augalus galima apdoroti LR leidžiamais naudoti fungicidais.

120 pav. Kekerinio puvinio pažeidimas (M. Grabowski, http://www. extension.
umn.edu/yardandgarden/YGLNews/YGLNewsSept152007.html)

121 pav. Kekerinio puvinio pažeisti jurginų pumpurai (M. Grabowski,
http://www.extension.umn.edu/yardandgarden/YGLNews/YGLNewsSept152007.html)

Virusai (Dahlia mosaic virus (DMV), Impatiens necrotic spot virus
(INSV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) ir kt.). Jurginai jautrūs įvairioms virusinėms infekcijoms. Virusinių ligų sukėlėjus perneša čiulpiantieji vabzdžiai – jurginų kenkėjai (amarai, tripsai, cikadėlės), todėl siekiant
išvengti virusinių susirgimų, šie kenkėjai turi būti rūpestingai kontroliuojami pasitelkiant net ir cheminius augalų apsaugos produktus – insekticidus. Virusų sukeliamų ligų simptomai gali būti labai įvairūs (122—124
pav.): geltonos ar žalsvos spalvos linijos, dėmės, žiedai ant lapų, beveik
visada įvairių augalo dalių deformacijos, kartais žemaūgiškumas. Virusuoti
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augalai prastai žydi, būna
liguistos išvaizdos. Pastebėjus tokius augalus,
geriausia išeitis juos kuo
greičiau pašalinti. Augalų
priežiūros įrankius būtina
nuolat dezinfekuoti.

122 pav. INSV pažeistas jurginas (S. L. Fischer, http://
plant-disease.ippc.orst.edu/ShowDisease.aspx?RecordID=563)

123 pav. DMV pažeistas jurginas (R. S. Byther,
http://pnwhandbooks.org/plantdisease/host-diseasedescriptions/dahlia-virus-diseases)

Lapus
pažeidžiantys
nematodai (Aphelenchoides
spp.). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai.

124 pav. TSWV pažeistas jurginas
(http://pnwhandbooks.org/plantdisease/hostdisease-descriptions/dahlia-virus-diseases)
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Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Iščiulpti jurginų lapai išblykšta, vėliau ruduoja ir džiūsta (125 pav.). Žr. Rožių (Rosa
spp.) ligos ir kenkėjai.

125 pav. Paprastosios voratinklinės erkės pažeidimas (L. Pundt,
http://www.hort.uconn.edu/ipm/greenhs/htms/ghsemsg200616.htm)

Žemuoginė erkė (Phytonemus pallidus) (126 pav.). Žr. Chrizantemų (Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai. Erkės gali peržiemoti
drauge su sandėliuojamais jurginų gumbais, todėl gana efektyvi apsaugos
priemonė – pavasarį ruošiamų sodinti gumbų mirkymas 48 oC vandenyje
15 min.

126 pav. Erkių pažeidimas
(http://www.dahlia-nds.co.uk/about_dahlias/Pests&Diseases.htm)
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Kukurūzinis ugniukas (Ostrinia nubilalis). Žr. Chrizantemų
(Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai.
Žolinės blakės (Poecilocapsus lineatus, Lygus lineolaris). Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.) ligos ir kenkėjai.
Šiaurinis gumbinis nematodas (Meloidogyne hapla). Žr. Bijūnų
(Paeonia spp.) ligos ir kenkėjai.
Paprastoji seiliūgė (Philaenus spumarius). Žr. Chrizantemų
(Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai.
Cikadėlės (Empoasca fabae ir kt.). Tai apie 3 mm ilgio, mažyčiai,
ploni, šviesiai žali vabzdžiai, čiulpiantys augalų sultis (127 pav.). Dėl cikadėlių iščiulpimų jurginų lapai išblykšta, susiraukšlėja. Cikadėlės pažeidžia
daugelio rūšių augalus. Augalų apsaugai gali būti naudojami insekticidinių
augalų ištraukos, ekstraktai, LR registruoti insekticidai.

127 pav. Cikadėlių lervutės
(http://extension.entm.purdue.edu/fieldcropsipm/insects/
sg-potato-leafhopper.php)

Amarai (Myzus persicae (128 pav.), Aphis fabae (129 pav.), Macrosiphum euphorbiae). Besparnės patelės ir lervos gyvena gausiomis kolonijomis ant augalų ūglių, apatinėje lapų pusėje ir siurbia augalų sultis. Dėl
to augalų dalys įgauna blyškią spalvą, raukšlėjasi, deformuojasi, pasidengia lipčiumi, ant jo vėliau užsiveisia suodgrybiai. Be to, amarai geba pernešti virusinių ligų sukėlėjus. Apsaugos priemonės — kaip kitų augalų apsaugos nuo amarų atvejais.
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128 pav. Persikinio amaro kolonija ant jurgino stiebo
(http://www.kilbytreefarm.com.au/category/pests-and-diseases-control)

129 pav. Pupinio amaro kolonijos ant jurginų
(http://www.flickr.com/photos/40159955@N04/3693427619/
sizes/m/in/photostream/)

3.15. Kanų (Canna spp.) ligos ir kenkėjai
Bakterinė dėmėtligė (Xanthomonas spp.). Dažniausiai infekcija
prasideda nuo lapo kraštų ir per gyslas gali išplisti į lapo centrą. Dėmės yra
rudos, nevienodos formos, dažnai atsiranda kaip pavienės dėmelės su geltonais apvadais (130 pav.).
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130 pav. Bakterinės dėmėtligės simptomai
Liga ne taip greitai plinta pagerinus oro cirkuliaciją, t. y. augalus
auginant rečiau, vengiant perlaistyti. Užkrėstus lapus būtina nuskinti ir
sunaikinti. Darbo inventorius turi būti nuolat dezinfekuojamas dezinfekuojančiais skysčiais. Cheminės augalų apsaugos priemonės neveiksmingos.
Rūdys (Puccinia thaliae). Simptomai yra tipiniai kaip ir kitų rūdžių
(131 pav.). Augalų apsaugos metodai taip pat, kaip nuo kitų rūdžių.

131 pav. Rūdžių simptomai (http://thecitrusguy.blogspot.com/
2011/06/i-can-canna.html)

Lapsukiai (Lepidoptera: Tortricidae). Lapsukių vikšrai apgraužia
dalį lapo krašto, ją susuka ir ten gyvena tol, kol maitinasi (132 pav.). Vėliau lape jie pragraužia skyles, be to, sutraukia voratinkliu jaunus lapelius
jiems dar neišsiskleidus. Apniktus ir susuktus kanų lapus būtina iškarpyti ir
sunaikinti.
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132 pav. Lapsukių vikšrų pažeidimas
(http://thecitrusguy.blogspot.com/2011/06/i-can-canna.html)

3.16. Kardelių (Gladiolus spp.) ligos ir kenkėjai
Kekerinis puvinys (Botrytis spp.). Ligos požymiai gali atsirasti ant
lapų, žiedų, stiebų, gumbasvogūnių. Žiedai tampa ploni kaip popierius,
paruduoja, pasidengia pilka, pūkuota mase. Baigiantys žydėti ar peržydėję
žiedai ypač jautrūs. Ant lapų taip pat vystosi gelsvai rudos ar rudos spalvos
dėmės (133 pav.). Jos dažnai atsiranda pirmiausiai ten, kur užkrėsti žiedai,
žiedlapiai nukrinta ant lapo paviršiaus. Liga ypač paplinta tada, kai užsitęsia debesuoti, drėgni ir šilti orai. Jei išsilaiko vėsios ir drėgnos aplinkos
sąlygos, gali išsivystyti stiebo puvinys. Puvinys plečiasi žemyn, susidaro
grybo skleročiai. Užkrėsti gumbasvogūniai gali turėti įdubusius, gelsvus
pažeidimus su tamsesniais kraštais. Gumbasvogūniai taip pat gali būti su
rudu puviniu, įsiterpiančiu į gumbasvogūnį ir
dažnai dengiamą tamsių
sporų mase su skleročiais.
Grybas gali supūdyti šerdį, palikdamas visą likusią gumbasvogūnio dalį
nepaliestą, gali gumbasvogūnį tiesiog sudžiovinti.
133 pav. Kekerinio puvinio simptomai
(http://www.weedimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525287)
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Infekcijos plitimą ypač svarbu riboti fitosanitarinėmis priemonėmis,
t. y. nuolat šalinant kekeriniu puviniu apsikrėtusias augalų dalis. Pakankami tarpai tarp augalų padidina gerą oro cirkuliaciją ir sumažina ligos tikimybę. Gumbasvogūniai su infekcijos požymiais turėtų būti sunaikinti.
Gumbasvogūnius būtina kasti esant geram orui ir tinkamai juos sandėliuoti.
Šis puvinys vystosi žemesnėse temperatūrose negu kiti sandėlių puviniai.
Jeigu įtariamas šis puvinys, patartina sandėliuojant pakelti laikymo temperatūrą. Kekerinio puvinio plitimas sandėliuojamuose gumbasvogūniuose
susijęs su fungicidų naudojimu vegetacijos metu. Fungicidai naudojami
vos pasirodžius požymiams.
Vytulys (Fusarium oxysporum f. sp. gladioli). Požymiai yra lapų
blukimas ir geltimas, vėliau žūsta visas augalas (134 pav.). Augalai gali
nuvysti vidury dienos ir atsigauti naktį. Kai kurie augalai gali neparodyti
jokių infekcijos požymių iki žydėjimo, o tada staiga žūsta. Negyvi lapai
gali nusvirti ar likti stati. Tušti tarpai eilėse kasimo metu paprastai reškia
išnykimą būtent dėl šios
ligos. Gumbasvogūnio infekcija pasireiškia kaip
rudas dugnelio puvinys
besiplečiantis aukštyn (135
pav.). Jeigu gumbasvogūnis perpjaunamas skersai,
nuo šerdies matyti rudi
ratai ar ruožai.
134 pav. Fusarium oxysporum f.sp. gladioli pažeidimai
(http://www.imagejuicy.com/images/plants/g/gladiolus/3/)

135 pav. Fusarium oxysporum f.sp.
gladioli pažeistas gumbasvogūnis
(http://www.donsgarden.co.uk/pests/188)
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Kontroliuoti sunku, kadangi patogenas dažnai randamas dirvožemyje. Viena iš
pagrindinių kontrolės strategijų yra prevencija. Dėl to svarbu vengti kardelius sodinti
užkrėstoje dirvoje. Augalus
būtina saugoti nuo mechaninių
sužeidimų, kurie sudaro sąlygas grybui patekti į augalą.

Svarbi prevencinė priemonė – sėjomaina. Kai kurios kardelių veislės yra
atsparesnės už kitas. Užkrėstų augalų, gumbasvogūnių sunaikinimas –
efektyviausia apsaugos priemonė. Cheminiai augalų apsaugos produktai
nėra efektyvūs prieš šį grybą.
Svogūnų puviniai (Penicillium spp., Fusarium spp.). Tulpių (Tulip
spp.) ligos ir kenkėjai.
Šašligė (Pseudomonas spp.). Pirmas infekcijos požymis yra mažyčių, rausvai rudų, reljefiškų dėmelių atsiradimas ant lapų. Dėmelės didėja
ir susijungia sudarydamos išilginius pažeidimus ar ruožus. Palankiomis oro
sąlygomis ant lapų išsivysto didelės, rudos, sausos sritys (136 pav.). Toliau
ties dirvos paviršiumi ar žemiau išsivysto stiebo puvinys. Pažeidimai ant gumbasvogūnio pirmiausia yra šviesios vandeningos dėmės,
vėliau patamsėja jos ir įgauna reljefiškus kraštus (137
pav.), o centre pasirodo kietėjantis, lipnus, rausvos spalvos ir žvilgantis eksudatas.
136 pav. Šašligės simptomai
(http://en.wikipedia.org/wiki/Burkholderia_gladioli)

Augalus būtina sodinti
gerai drenuojamose dirvose.
Šalinti visus gumbasvogūnius, turinčius ligos požymių. Dezinfekuoti darbo
įrankius dezinfekuojančiais
skysčiais.

137 pav. Šašligė ant kardelio gumbasvogūnio
(http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=492081&)
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Bakterinė dėmėtligė (Xanthomonas spp.). Paprastai ši liga sukelia
problemų tik tais metais, kai iškrinta didžiulis kritulių kiekis. Dėmės pirmiausia atsiranda mažos, ištęstos, vandeningos, įvairių formų, kampuotos,
ribojamos lapų gyslų. Sendamos dėmės darosi rudos ar juodos, atsiranda
geltonas kraštelis. Apsaugos metodai – kaip ir nuo visų bakteriozių.
Virusai (Bean yellow mosaic virus (BYMV), Cucumber mosaic virus (CMV)). Dažniausi simptomai – ant lapų atsiradusios šviesiai ar tamsiai žalios dėmelės, primenančios mozaikinį raštą (138 pav.). Tokie augalai
turi būti pašalinti vos pastebėjus.

138 pav. CMV simptomai (http://pnwhandbooks.org/plantdisease/
host-disease-descriptions/gladiolus-white-break)

Rūdys
(Uromyces
transversalis).
Simptomai
yra tipiniai – kaip ir kitų rūdžių (139 pav.). Augalų apsaugos metodai taip pat, kaip
nuo kitų rūdžių.

139 pav. Rūdžių simptomai
Septoriozė (Septoria gladioli). Ant lapų atsiranda rausvai rudos,
beveik juodos dėmės, kuriose pakankamos drėgmės sąlygomis susidaro
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juodi piknidžiai (140 pav.). Rudenį gumbasvogūniai taip pat kartais būna su vandeningomis, raudonai rudomis, vėliau juoduojančiomis dėmėmis. Pažeisti audiniai raukšlėjasi,
kietėja, mumifikuojasi. Liga plinta ypač tada,
kai užsilaiko drėgni ir vėsūs orai. Infekcija
daugiausia platinama su sodinamąja medžiaga
ir per užkrėstą dirvą.

140 pav. Septoriozės simptomai
(http://infohorticultura.blogspot.com/)

Sausasis puvinys (Stromatinia gladioli). Simptomai pasirodo po
kardelių sudygimo praėjus 6–7 savaitėms. Audiniai prie šaknies kaklelio
apmiršta, gali būti matyti maži juodi skleročiai (141-142 pav.). Ant gumbasvogūnių atsiranda pilkai juodos dėmės, išsidėsčiusios ratais ten, kur
prisitvirtinę apatiniai lapai. Gumbasvogūniai tamsėja ir džiūsta. Dirvoje
skleročiai išlieka gyvybingi 5 metus.

141 pav. Sausojo puvinio simptomai
(http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5373822)
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142 pav. Sausojo puvinio simptomai
(http://infohorticultura.blogspot.com/)

Pelėdgalviai (Noctuidae). Įvairių rūšių pelėdgalvių vikšrai retkarčiais pažeidžia kardelius (143 pav.). Daugiausia vikšrai minta naktį, o dieną slepiasi dirvos paviršiuje. Dauguma kopūstinio baltuko vikšrų būna 25–
50 mm ilgio. Jie yra glotnūs, tvirti, pliki, blankiai pilkos, žalsvos ar rusvos
spalvos, išmarginti neišsiskiriančių dėmių ir dryžių.
Žiemoja drugių lervos. Tai
polifaginiai kenkėjai, dauguma jų minta žolėmis ir
piktžolėmis, bet neaplenkia ir žemės ūkio augalų.
Ieškodamos maisto kai
kurios rūšys gali įveikti
didelius atstumus.
143 pav. Pelėdgalvio vikšras, kenkiantis kardeliui
(http://indiabutterflies.tripod.com/moths/spodoptera-litura.html)

Tripsai (Thysanoptera: Thripidae). Kelios tripsų rūšys kenkia kardeliams. Thrips simplex suaugėliai yra apie 1,6 mm ilgio, pailgi, juodi.
Nimfos mažesnės, gelsvos. Tripsai, praplėšdami gležną epiderminį ir
siurbdami augalo sultis, pažeidžia lapo, žiedo ar gumbasvogūnio audinius
(144 pav.). Pumpurai gali būti taip pažeisti, kad neprasiskleidžia. Patelės
deda kiaušinėlius į įpjovas, padarytas lapo paviršiuje. Nimfos suauga per
2–4 savaites. Peržiemoja apvaisintos patelės gumbasvogūniuose.
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Vystymosi ciklą galima
sutrikdyti laikant gumbasvogūnius 4–7 oC arba prieš sodinimą
pamerkti juos 3 val. dezinfekavimo priemonės tirpale (1 valgomasis šaukštas 3 l vandens). Smulkūs vabzdžiai slepiasi žiedų, stiebo ar kt. apvalkaluose, kur jie
sunkiai pasiekiami purškiant insekticidais. Augalų liekanų naikinimas - efektyvi kontrolės priemonė nuo tripsų.
144 pav. Tripsų pažeidimai
Žolinės blakės (Poecilo(http://www.forestryimages.org/
capsus lineatus, Lygus lineolabrowse/detail.cfm?imgnum=1243097)
ris). Žr. Hortenzijų (Hydrangea
spp.) ligos ir kenkėjai.
Amarai (Mysodes persicae, Neomyzus circumflexus, Macrosiphum
euphorbia, Aphis fabae ir kt.) (145 pav.). Amarai platina kai kurias virusines ligas. Jų bioekologija, žala, pažeidimų simptomatika, apsaugos metodai
panašūs kaip ir kitais amarų atvejais.

145 pav. Amarų kolonija ant kardelio
(http://www.pbase.com/image/54201741)

Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Žr. Rožių
(Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.
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3.17. Lelijų (Lilium spp.) ligos ir kenkėjai
Kekerinis puvinys (Botrytis spp.). Tai labiausiai paplitusi ir dažniausia lelijų liga. Pirmiausia atsiranda ovalios dėmės, iš pradžių
rausvai rudos, vėliau jose
išsivysto blyškūs ar rausvai
violetiniai centrai (146–147
pav.). Šios dėmės gali susijungti ir supūdyti visą lapą. Iš
čia gali pereiti į stiebą ir sukelti lapkočio nunykimą. Jei
dėmės išdžiūsta, tampa rudos
arba pilkos. Pumpurai ar žiedai gali paruduoti ar supūti,
dažnai yra padengti pilka
146 pav. Kekerinio puvinio simptomai
pūkuota mase. Liga pasirodo
(http://www.pestid.msu.edu/PlantDiseases/
Botrytisblight/tabid/107/Default.aspx)
ir staigiai išplinta vėsiomis,
drėgnomis oro sąlygomis,
ypač kai auga lai tankiai susodinti.
Pagrindinė kontrolės priemonė – rudeninis visų užkrėstų augalo
dalių nupjovimas ir pašalinimas.
Vegetacijos metu būtina vengti perlaistymo ir per tankaus augalų susodinimo. Prireikus, pavasarį galima
panaudoti LR registruotus fungicidus.
Svogūnų puviniai (Rhizopus spp., Fusarium spp., Penicillium spp.).
Rhizopus spp. ant svogūnų
lukštų sukelia vandeningų dėmių
atsiradimą, vėliau jos pasidaro tamsiai rudos spalvos. Užkrėsti svogūnėliai pasidaro minkšti ir skleidžia nemalonų kvapą. Kai kurie svogūnėliai būna pasidengę grybine mase. Užkrėsti
147 pav. Kekeriniu puviniu
sergančios lelijos (S. Kazlauskaitė)
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augalai ar svogūnėliai turi būti sunaikinti. Ypač svarbu vengti svogūnėlių
sužeidimų kasimo metu.
Fusarium spp. užkrėsti svogūnai sausai pūva ir dažnai pasidengia
rausvu pelėsiu.
Penicillium spp. atveju liga pasireiškia kaip sausas svogūnėlių puvinys. Užkrėsti svogūnėliai dažnai būna
padengti mėlynai žalios grybienos
mase – pelėsiu (148 pav.). Kasant
lelijas būtina saugoti, kad svogūnėliai
nebūtų mechaniškai pažeisti. Užkrėsti
svogūnėliai turėtų būti sunaikinti.
148 pav. Penicillium spp. svogūnų puvinys
(http://db2.photoresearchers.com/preview/BE1110.html)

Šlapiasis puvinys (Erwinia carotovora). Užkrėsti svogūnėliai skleidžia nemalonų kvapą, yra minkšti ir akyti. Viršūnėlės gali būti pavandeniję, įdubę. Tokie svogūnėliai turėtų
būti sunaikinti. Rudenį būtina pašalinti augalų liekanas. Svogūnėlius sodinti
į gerai drenuojamą dirvą, neperlaistyti.
Vengti svogūnų mechaninių sužeidimų. Inventorius turėtų būti nuolat dezinfekuojamas 10 % natrio hipochlorito tirpalu, 70 % etilo alkoholiu ar kitu
dezinfekciniu skysčiu.
Virusai (Lily symptomless virus (LSV), Tulip breaking virus
(TBV) (149 pav.), Cucumber mosaic
virus (CMV)). Šie trijų rūšių virusai
lelijose aptinkami dažniausiai ir yra
platinami amarų, tačiau lelijas gali
149 pav. TBV serganti lelija
parazituoti ir dar keletas rečiau nusta(http://www.lilyflowerstore.com/lilytomų virusų rūšių: Arabis mosaic vicare/common-issues-and-lilydiseases.html)
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rus (AMV), Lily virus x (LVX), Tobacco mosaic virus (TMV), Tobacco
ringspot virus (TRSV) ir Tobacco rattle virus (TRV) (pastarieji du LR yra
karantininiai objektai). AMV, TRV ir TRSV būna dirvoje ir yra pernešami
augalų parazitinių nematodų.
Paprastai virusų užkrėsti lapai yra išmarginti šviesiai ir tamsiai žalios spalvos raštais. Augalai gali užaugti žemesni ir lapai gali būti trumpesni negu normalūs. Užkrėsti lapai gali būti išsikraipę. Mažai žydi, o pumpurai deformuoti, gali neišsiskleisti. Ligos sukėlėjai išlieka svogūnėliuose, o
virusus nuo augalo ant augalo dažnai perneša čiulpiantieji kenkėjai, ypač
kai augalai pasodinti per tankiai ar smarkiai apnikti.
Infekuotus augalus ir svogūnėlius geriausia šalinti. Kontroliuoti užkrato pernešėjus – amarus.
Svogūnų erkė (Rhizoglyphus echinopus). Ši erkė pažeidžia ir lelijų
svogūnus. Erkės be perstojo veisiasi, kur temperatūra ir drėgmė yra gana
aukštos. Kai aplinkos sąlygos tampa nepalankios, pavyzdžiui, maisto ar
drėgmės trūkumas, susiformuoja hipopusai.
Būtina sudeginti visus minkštus ir supuvusius svogūnėlius. Svogūnėlius
sandėliuoti 2 oC temperatūroje. Prieš sandėliavimą svogūnėlius gerai apdžiovinti.
Lelijų amarai (Macrosiphum lilii, Myzus curcumflexus ir
kt.). Amarų kolonijos dažniausiai
gyvena įvairių lelijų rūšių lapų apatinėje pusėje, tačiau gali apnikti ir
kitas augalų dalis (150–151 pav.).
Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.)
ligos ir kenkėjai.

150 pav. Amarų apniktas lelijos pumpuras
(http://blog.pennlive.com/gardening/2008/09/
aphids_on_milkweed.html)
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Lelijinis lapgraužis (Lilioceris lilii). Suaugėlis yra nuo 6,3–9,4 mm
ilgio. Jis turi raudonus antsparnius ir juodas kojas, galvą, antenas ir kūną
(152 pav.). Suaugėliai turi gynybos mechanizmą – nuo lengvo suspaudimo
cypia. Suaugėliai ir didesnės
lervos minta visų rūšių lelijų ir
kitų augalų lapais, stiebais, pumpurais ir žiedais, tačiau kiaušinėlius vabalas deda tik ant lelijų ir
ant kai kurių Fritillaria spp.
veislių augalų. Kiaušinėliai dedami eilėmis ant apatinės lapų
pusės. Jie yra rausvai oranžinės
spalvos ir išsirita po 7–10 dienų.
Lervos atrodo kaip maži šliužai,
gali būti oranžinės, rudos, geltonos ar žalios spalvų ir turi juodą
galvą (153 pav.). Daugiausia
152 pav. Lelijinis lapgraužis
žalos jos padaro lapams. Jos ne(R. Bartolini, http://www.lucianabarto
šiojasi savo išmatas ant nugaros lini.net/ indici/indice_coleotteri.htm)
tai kitas gynybinis mechanizmas.
Prieš nukrisdamos ant žemės virsti lėliukėmis, lervos maitinasi 16–24 dienas. Suaugėliai pasirodo po 16–22 dienų ir maitinasi iki šaltų orų, kai ieškosi vietos peržiemojimui dirvoje ar kur nors netoliese augalinėse šiukšlėse. Kenkėjai gali būti surenkami rankomis ir sunaikinami. Rudenį būtina
šalinti augalų liekanas. Lelijiniam lapgraužiui gausiai išplitus, galima panaudoti LR registruotus insekticidus.

A

B

C

153 pav. Lelijinio lapgraužio lervos ant lelijos lapų (A); lerva su išmatomis ant nugaros (B); nugraužto lelijos lapo fragmentas (C)
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3.18. Melsvių (Hosta spp.) ligos ir kenkėjai
Šaknų, šaknies kaklelio puvinys (Rhizoctonia solani, Pythium
spp., Fusarium spp.) (154 pav.). Šaknys ir stiebo pagrindas pūva, būna
juodos ar rudos spalvos, augalas žūsta. Prie dirvos paviršiaus audiniai gali
įdubti. Pythium spp. dominuoja drėgnose dirvose, o Rhizoctonia spp. –
gerai drenuojamuose dirvožemiuose.

A

B

C

154 pav. Fusarium spp. (A, B) ir Rhizoctonia spp. (C) sukelti puviniai
(http://www.science.oregonstate.edu/bpp/Plant_Clinic/images/hosta_root%20rot.htm)

Infekuotų augalų šalinimas yra efektyviausia kontrolės priemonė,
nes fungicidai neveiksmingi.
Dėmėtligės (Alternaria spp., Colletotrichum spp., Phyllosticta spp.).
Dėmėtligės yra labai paplitusios. Ant lapų atsiranda dėmės, dažnai atribotos nekrotinių sričių (155 pav.). Sukelia įvairių rūšių patogeniniai grybai.
Dėmėtligėms paprastai yra palankios drėgnos aplinkos sąlygos. Esant dėmėtligių plitimui palankioms aplinkos sąlygoms, jos gali būti labai žalingos, nes dėmių atsiranda daug ir jos susilieja tarpusavyje, apimdamos visą
lapą. Apsaugos metodai – kaip ir nuo kitų lapų dėmėtligių.

155 pav. Antraknozės (Colletotrichum spp.) simptomai
(http://urbanext.illinois.edu/hortanswers/detailproblem.cfm?PathogenID=154)
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Kekerinis puvinys (Botrytis spp.). Žr. Bijūnų (Paeonia spp.) ligos
ir kenkėjai. Melsvių kekerinio puvinio simptomai pavaizduoti 156 pav.

156 pav. Kekerinio puvinio simptomai
(http://www.pestid.msu.edu/PlantDiseases/Botrytisblight/tabid/107/Default.aspx)

Sklerotinis puvinys (Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum).
Infekcijos simptomai: apatinių lapų geltimas, lydimas augalo vytimo ir
žūties; balta, puri micelio masė, auganti aplink šaknies kaklelį ar šalia jo
ant dirvožemio (157 pav.). Šių grybų baltos ar kreminės spalvos grybienoje
gali būti tamsiai geltonos ar rausvai rudos spalvos, smeigtuko galvutės dydžio skleročių. Užkrėstos augalo dalys pašalinamos kartu su dirva aplink
augalą ir sunaikinamos. Būtina pakeisti augalų sodinimo vietą, ligos sukėlėjų skleročiai dirvoje išlieka gyvybingi kelerius metus.

157 pav. Sclerotium rolfsii serganti melsvė
(http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/php/research/2009/hosta/)
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Virusai (Hosta virus x (HVX), Impatiens necrotic spot virus
(INSV)). Infekuotų augalų lapai būna dėmėti, išmarginti žaliais ir melsvais
plotais (158 pav.). Ilgainiui lapai nuskursta, susisuka, susiraukšlėja. Dažnai
virusų užkrėsti augalai atrodo nenormaliai (159 pav.).

158 pav. Viruso pažeista melsvė
(http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/help-for-the-homegardener/advice-tips-resources/pests-and-problems/diseases/viruses/hosta-virus-x.aspx)

159 pav. Tikriausiai viruso pažeista melsvė
(http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/help-for-thehome-gardener/advice-tips-resources/pests-and-problems/diseases/viruses.aspx)
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Lapus pažeidžiantys nematodai (Aphelenchoides spp.) (160 pav.).
Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai.

160 pav. Aphelenchoides spp. pažeidimai
(http://ornamentaldiagnostics.blogspot.com/2008/08/disease-hotline-issue-20.html)

Šiaurinis gumbinis nematodas (Meloidogyne hapla). Žr. Bijūnų
(Paeonia spp.) ligos ir kenkėjai.
Šliužai (Agriolimax agrestis, A. reticulatus, Limax flavus, L.
maximus) (161 pav.). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai.

161 pav. Šliužų pažeidimai
(http://www.hgic.umd.edu/content/ornamental.cfm)

Pietinis dirvinukas (Peridroma saucia). Žr. Gvazdikų (Dianthus
spp.) ligos ir kenkėjai. Vikšrai išgraužia melsvių lapus (162 pav.).
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162 pav. Pietinio dirvinuko vikšrų pažeidimai (J.Hahn
http://blog.lib.umn.edu/efans/ygnews/)

3.19. Narcizų (Narcissus spp.) ligos ir kenkėjai
Lapų degligė (Stagonospora curstii). Grybas užkrečia lapus, žiedynkočius, žiedo dalis, ar svogūnėlio lukštus. Dažnai paveiktos augalo dalys yra
palinkę ar deformuotos ties infekcijos vieta. Ant ligotų audinių išsivysto rudi
taškai ar dėmės su geltonais krašteliais (163 pav.). Sunkiai užkrėsti augalų
žiedynkočiai dažnai nudžiūsta žiedams net neišskleidus. Grybas būna ir svogūnėlyje, todėl infekcija pasirodo kartu su žiedynkočiais ir lapais.
Ligos plitimui apriboti būtina užtikrinti gerą oro cirkuliaciją tarp
augalų, tinkamą apšvietimą. Smarkiai apkrėstus svogūnėlius geriausia pašalinti.

163 pav. Narcizų lapų degligės simptomai
(http://apps.rhs.org.uk/advicesearch/Profile.aspx?pid=735)
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Svogūnų puviniai (Penicillium spp., Fusarium spp.) (164 pav.). Žr.
Tulpių (Tulip spp.) ligos ir kenkėjai.

164 pav. Fusarium spp. pažeisti narcizų svogūnai
(http://pnwhandbooks.org/plantdisease/sites/default/files/imagecache/image_
lightbox/images/DafodilBulbRotFusariumMelodie.jpg)

Nematodai (Nematoda). Narcizams kenkia keletas nematodų rūšių:
stiebinis nematodas Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus penetrans, Hoplolaimus spp., Aphelenchoides spp.. Dauguma jų polifagai.
Stiebinis nematodas (Ditylenchus dipsaci). Žr. Flioksų (Phlox
spp.) ligos ir kenkėjai ir Tulpių (Tulipa spp.) ligos ir kenkėjai. Be narcizų, jie parazituoja: frezijas, kardelius, vėdrynus, tulpes, ortenzijas, flioksus.
Nustatyta, jog 16 individų gali visiškai sunaikinti augalą. Ant apniktų lapų
atsiranda pailgos, iškilusios dėmelės (165 pav.). Joms susiliejus, susidaro
didesnės geltonos nekrozinės dėmės. Pažeisti lapai
iškrypsta ir įvairiai susisuka. Iškrypsta ir stiebai.
Sausuose lapuose nematodai būna gyvybingi 5–6
metus. Smarkiai pažeistos gėlės arba nesudygsta,
arba menkai auga, lapai būna gelsvi, gėlės žydi
vėlai. Iškastų svogūnų dengiamieji lukštai neblizga, o svogūno kaklelis minkštas. Svogūnai gali
būti apipuvę ir ant maitinamųjų lukštų matyti rudos koncentrinės dėmės. Svogūno skerspjūvyje
matyti rudi ratai (166 pav.), jų plotis priklauso nuo
pažeistų lukštų skaičiaus.
165 pav. D.dipsaci pažeistas narcizo svogūnas
(http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0162060)
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Narcizus parazituojanti D.dipsaci rasė nepavojinga tulpėms, tačiau
narcizai gali užsikrėsti analogiška tulpių rase, kuri labai pavojinga.

166 pav. D.dipsaci pažeistas narcizo lapas
(http://www.daff.gov.au/aqis/import/general-info/cargo-andshipping-news-and-activities/osp-bulletin-july-2011)

P.penetrans, Hoplolaimus spp. pažeistos gėlės blogai auga, šaknys
pradeda pūti, pagaliau supūva ir svogūnai. Iškasti svogūnai dažnai atrodo
sveiki, nors ir be šaknų. Įvairių rūšių nematodai žūva svogūnus 3 val. mirkant 45 ºC vandenyje.
Lapus pažeidžiantys nematodai (Aphelenchoides spp.). Sausus
svogūnus išmargina pilkšvos padrikos dėmės, todėl jo skerspjūvyje ratų
nematyti. Išorinis maitinamasis lukštas pasidaro pūslėtas ir susiraukšlėjęs.
Ant lapų dėmių nematyti, bet jie būna gelsvoki ir anksti nudžiūsta. Lapai ir
stiebai neišsikraipo. Svogūnus rekomenduojama dezinfekuoti karštu vandeniu, narcizus sodinti į neužkrėstą dirvą, užkrėstus augalus iškasti ir sunaikinti.
Didžioji svogūninė musė (Merodon equestris). Parazituoja ir kitas
gėles: amarilius, leukojas, snieguoles, meilenius, Muscciri, Iris, Gladiolus,
Scilla, Lycoris ir Lilium genčių augalus, tačiau kenkėjas žalingiausias narcizams.
Suaugėlė stamboka (12–18 mm ilgio), apaugusi plaukeliais (167
pav. kairėje). Jos juosvą liemenį juosia oranžiški ar tamsiai geltoni žiedai,
todėl primena kamanes. Pradeda skraidyti pavasarį šiltomis saulėtomis
dienomis. Narcizams žydint ar jiems peržydėjus, virš svogūnų kaklelio tarp
lapų musė padeda baltus blizgančius kiaušinėlius. Po savaitės ar dviejų
(priklausomai nuo orų) išsirita balsvos ar gelsvai balsvos bekojės, raukšlėtos lervos. Jos svogūno paviršiumi prasiskverbia iki dugnelio ir patenka į
svogūno vidų. Dažniausiai svogūne parazituoja tik 1 lerva, bet gali būti 2–
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3. Lervos išgraužtas svogūno vidus būna pripildytas rudos masės (167 pav.
dešinėje). Pavasarį lerva prasikasa į svogūno kaklelį ir čia virsta tamsiai
ruda ar juoda lėliuke. Ši stadija priklausomai nuo dirvos temperatūros
trunka 30–75 dienas. Išsiritusi musė išlenda ir pradeda naują generaciją.
Taigi per metus išsivysto tik viena karta. Pažeisti narcizai blogai auga, lapai būna išgeltę ar iškrypę. Svogūnai supūva dar prieš iškasant. Nuo svogūninių musių galima naudoti insekticidus, kai jos deda kiaušinėlius. Narcizų svogūnėliai nuo svogūninių musių gali būti beicuojami. Rekomenduojama šalinti užkrėstus augalus vegetacijos metu. Dirva neturi būti tręšiama
mėšlu. Patartina neauginti narcizų šalia mėšlo sankaupų.

167 pav. Svogūninė musė ir jos lervų pažeidimas
(http://abbiejury.co.nz/tag/narcissus-fly/)

Svogūninės žiedmusės (Eumerus tuberculatus). Narcizų svogūnuose parazituoja keletas rūšių žiedmusių, priklausančių Eumerus genčiai. Šie
parazitai ne tokie pavojingi kaip didžioji svogūninė musė. Jie pažeidžia tik
apšalusius, užpultus nematodų ar sergančius fuzarioze svogūnus. Svogūninės žiedmusės skraido nuo birželio mėnesio, bet kiaušinėlius deda (po 3 15) svogūno kaklelyje, kai šie nukasti ilgiau palaikomi lauke, todėl nukastus svogūnus būtina apdengti. Kiaušinėliai balti, smulkūs. Išsiritusios lervos per suminkštėjusius audinius patenka į svogūną. Jų čia gali būti net
20–50. Lervos mažos (9 mm), žalsvai ar gelsvai pilkos, bekojės. Jos ir
žiemoja. Lėliukės išsivysto pavasarį.
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Svogūnų lukštų erkė (Steneotarsonemus laticeps). Erkė smulki (0,2
mm ilgio), pailga, plokščia, gyvena tarp svogūno maitinamųjų lukštų. Ji
judri, migruoja į lapus, o nuo jų ant sveikų gėlių. Ramybės periodu svogūną perpjovus skersai, prie dugnelio lukštų pamato matyti rudos dėmės.
Smarkiai apniktų lukštų išorinėje pusėje būna didelės nekrozinės dėmės.
Lapai nenormaliai ryškiai žali, vėliau geltonuoja. Gėlės gali nepražysti arba išauga labai ilgas žiedkotis. Kartais žiedkočio pakraščiai pjūkliški. Tai
būdingas pažeidimo požymis. Užkrėsti narcizai skursta, žiedai būna neišvaizdūs, lapai anksti nudžiūsta, svogūnai išauga nenormalūs. Kai drėgna ir
šilta, erkė dauginasi labai greitai, ir svogūno kaklelyje jų prisiveisia tiek,
kad net galima matyti paprasta akimi. Be to, ši erkė platina narcizų sklerotinį puvinį. Efektyvi kontrolės priemonė - svogūnų mirkymas karštame
vandenyje. Erkė ir jos kiaušinėliai 43,5 °C temperatūros vandenyje žūva
per 4 val.
Šaknų erkutė (Rhysoglyphus echinopus). Ši erkė platina daugelį
grybinių ir kai kurias virusines ligas. Smarkiai apniktų svogūnų lukštai
išmarginti mažomis raudonomis dėmelėmis.
Suaugusios erkės 0,7–0,8 mm ilgio, ovalios, rožinės, baltos ar šviesiai geltonos, nugaros skydeliai pailgi, į galą smailėjantys, su 4 poromis
plaukuotų kojų. Lervos panašios į erkes, tik smulkesnės, su 3 poromis kojų. Patelės padeda iki 800 kiaušinėlių. Sparčiai dauginasi 23–25 °C temperatūroje, kai santykinė oro drėgmė 70–80 %.
Amarai (Aphidoidae) (168 pav.). Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.)
ligos ir kenkėjai.

168 pav. Amarų kolonijos
(http://www.wunderground.com/wximage/narcissus/69?gallery=)
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3.20. Našlaičių (Viola spp.) ligos ir kenkėjai
Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Tiek ligos simptomai (169—170
pav.), tiek žalingumas ir apsaugos metodai yra panašūs kaip ir kitų augalų kekerinio puvinio atvejais.

169 pav. Kekerinio puvinio pirminiai
simptomai
(http://plantdiagnostics.umd.edu/level3.cfm?causeID=614)

170 pav. Kekerinio puvinio apniktas augalas
(M. Munster, http://ncsupdicblog.blogspot.com/2011/10/
sample-of-week-botrytis-blight-of-pansy.html)
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Šaknų ir pašaknio puviniai (Rhizoctonia solani, Chalara elegans, Pythium spp.
ir kt.) (171—172 pav.). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai.

171 pav. Pythium spp. sukeltas šaknų
puvinys
(http://plantpathology.uark.edu/6946.htm)

172 pav. Ch. elegans šaknų puvinio simptomai (M. Munster,
http://ncsupdicblog.blogspot.com/2011/10/black-root-rot-in-landscape.html)

Miltligė (Podosphaera violae). Ligos simptomai (173 pav.), eiga ir
apsaugos metodai yra panašūs kaip ir kitų augalų miltligės atvejais.
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173 pav. Miltligės simptomai (J. W. Pscheidt,
http://pnwhandbooks.org/plantdisease/host-diseasedescriptions/pansy-viola-sp-powdery-mildew)

Antraknozė (Colletotrichum spp.) Ligos pažeisti augalų lapai turi
mažas, apvalias dėmes su juodai purpuriniais pakraščiais (174 pav.). Tokios dėmės gali būti ne tik ant lapų, bet ir ant stiebų, net žiedų (175 pav.).
Kai infekcija ypač intensyvi, augalas gali žūti. Augalų atsparumą labai pagerina tinkamas laistymas ir subalansuotas papildomas tręšimas. Augalų
dalis ar augalus su antraknozės simptomais būtina nuolat šalinti. Vegetacijos metu ligos kontrolei gali būti naudojami LR registruoti fungicidai.

174 pav. Antraknozės simptomai ant lapų
(http://kentcoopextension.blogspot.com/2009/09/greenhouseanthracnose-on-pansy.html)
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175 pav. Antraknozės simptomai ant našlaitės žiedo
(http://ipmguidelines.org/Greenhouse/Chapters/CH05/default-2.aspx)

Šašligė (Sphaceloma violae). Ši liga gali labai sugadinti augalų dekoratyvumą. Ligos simptomai pasireiškia ant bet kokių augalo žalių dalių –
lapų, stiebų, taurėlapių, lapkočių. Pažeistose vietose atsiranda netaisyklingi, gelsvai rudi, sukietėję pakitimai. Šiems pakitimams apėmus stiebą, augalas gali parvirsti ir žūti. Tinkamas papildomas tręšimas ir laistymas padidina augalų atsparumą. Susirgę augalai ar jų dalys turi būti kuo skubiau
šalinami. Esant būtinumui, augalai apdorojami LR leidžiamais naudoti
fungicidais.
Lapų dėmėtligės (Alternaria spp., Cercospora spp. ir kt.). Ant augalų lapų atsiranda apskritos ar netaisyklingos, rudos ar gelsvai rudos dėmės (176 pav.). Jos gali skirtis dydžiu, spalva ir gausumu, priklausomai
nuo sukėlėjo. Svarbiausios apsaugos priemonės yra prevencinės ir fitosanitarinės: optimalus
augalų tręšimas bei laistymas,
tinkamas auginamų augalų tankumas, užsikrėtusių augalų dalių
šalinimas. Vegetacijos metu
prireikus gali būti naudojami LR
registruoti fungicidai.
176 pav. Cerkosporozės simptomai
(http://extension.umass.edu/floriculture/taxonomy/term/13/0)
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Rūdys (Puccinia violae). Tai labai paplitusi našlaičių liga. Pirmiausia simptomai pasirodo kaip šviesiai žalios spalvos dėmės ant viršutinės
lapų pusės. Vėliau apatinėje lapų pusėje matyti pūslės arba pustulės, kurioms plyšus pasirodo oranžiškai rudos sporos (177 pav.). Apsaugos metodai panašūs kaip ir nuo kitų ligų.

177 pav. Našlaičių rūdžių simptomai (A. J. Siverside,
http://www.bioref.lastdragon.org/Pucciniomycotina/Puccinia_violae.html)

Netikroji miltligė (Peronospora violae). Ankstyvieji ligos simptomai dažnai nepastebimi ir atrodo kaip šiek tiek pageltę ploteliai viršutinėje
lapų pusėje (178 pav.). Vėliau apatinėje lapų pusėje pasirodo purpuriškai
pilkos, purios apnašos. Esant intensyviai infekcijai, lapai susisuka ir nudžiūsta. Apsaugos metodai panašūs kaip ir kitų ligų atvejais.

178 pav. Netikrosios miltligės simptomai
(http://apps.rhs.org.uk/advicesearch/profile.aspx?pid=227)
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Lapus pažeidžiantys nematodai (Aphelenchoides spp.). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai. Cheminių augalų apsaugos
produktų, registruotų LR, nėra.
Pelėdgalviai (Lepidoptera: Noctuidae). Kai kurių rūšių pelėdgalvių
vikšrai graužia našlaičių lapus. Vikšrai maitinasi tik naktį, dienos metu
susisukę tūno prie augalų pasislėpę dirvoje. Apnikti augalai gali būti apdorojami LR registruotais insekticidais.
Šliužai (Agriolimax agrestis, A. reticulatus, Limax flavus, L.
maximus). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai. Augalų
apsaugai gali būti pasitelkiami LR leidžiami naudoti moliuskocidai.
Amarai (Aphidoidea) (179 pav.). Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.)
ligos ir kenkėjai.

179 pav. Amarai, pažeidžiantys našlaites
(http://www.walterreeves.com/gardening-q-and-a/aphids-on-pansy/)

Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Tiek suaugėliai, tiek lervos gyvena apatinėje lapų pusėje ir maitinasi augalų sultimis.
Iščiulpti lapai išblykšta, raukšlėjasi, džiūsta, augalas nyksta
(180 pav.). Žr. Rožių (Rosa
spp.) ligos ir kenkėjai.

180 pav. Paprastosios voratinklinės erkės pažeidimai
(http://ipmguidelines.org/Greenhous
e/Chapters/CH07/default-4.aspx)
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3.21. Pakalnučių (Convallaria spp.) ligos ir kenkėjai
Kekerinis puvinys (Botrytis spp.). Žr. Bijūnų (Paeonia spp.) ligos
ir kenkėjai.
Antraknozė (Gloeosporium spp.). Ligos simptomai - ant lapų, lapkočių, ir žiedynkočių atsirandančios rudos dėmės rausvais krašteliais (181
pav.). Ligoti audiniai dažnai sunyksta, lapai nudžiūsta pirma laiko. Augalų
atsparumas gali būti didinamas juos saikingai laistant ir papildomai patręšiant. Efektyvi kontrolės priemonė yra lapų su ligos požymiais išskynimas
ir pašalinimas.

181 pav. Antraknozės simptomų vystymasis ant pakalnutės lapų
(http://urbanext.illinois.edu/hortanswers/detailproblem.cfm?PathogenID=154)

Askochitozė (Aschocyta spp.). Ligos simptomai pavaizduoti 182 pav.

182 pav. Askochitozės simptomai (B. Mulrooney,
http://kentcoopextension.blogspot.com/2007_08_01_archive.html)
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Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus). Žr. Rododendrų (Rhododendron spp.) ligos ir kenkėjai.
3.22.Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai
Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Tai labiausiai paplitusi pelargonijų liga. Žiedai pasidaro pilkai rudos spalvos, pasidengia pilka, puria
mase (183 pav.). Ypač jautrūs baigiantys žydėti žiedai. Ant senesnių lapų
taip pat gali būti gelsvai rudos ar rudos dėmės. Kekerinio puvinio požymių
atsiradimas ant lapų dažnai susijęs su tuo, kad ant jų nukrinta nužydėję
žiedai, jie yra užkrato šaltinis. Ši liga paplinta, jei ilgesnį laikotarpį išsilaiko debesuoti, drėgni orai. Ligos plitimui stabdyti svarbiausios yra fitosanitarinės augalų apsaugos priemonės, ypač peržydėjusių žiedų, nunykusių
augalų dalų iškarpymas ir pašalinimas. Tai daryti saugiau, kai augalai yra
nešlapi. Tuomet išvengiama papildomo ligos sukėlėjo išplatinimo. Liga
labiau paplinta ten, kur
augalai auginami per
tankiai, todėl tinkamų
atstumų tarp augalų išlaikymas yra svarbi kekerinio puvinio profilaktikos priemonė. Augalų
apsaugai gali būti naudojami LR registruoti fungicidai.
183 pav. Kekeriniu puviniu serganti pelargonija
(http://www.ilandscape.com.au/articles/Pests-and-Diseases-Articles/
Planting-Diseases-Information-and-Articles/Grey-Mould-Botrytis-Cinerea)

Šaknų, pašaknio, stiebo puviniai (Chalara elegans, Pythium spp.,
Rhizoctonia solani ir kt.). Šaknų ir stiebo puvinių simptomai, pasireiškiantys ant antžeminės augalo dalies, paprastai yra nespecifiniai: bendras augalo vytimas, nykimas, lapų kritimas ir galiausiai augalo žūtis. Po tokio bendro augalo išvaizdos blogėjimo seka šaknų, pašaknio ir stiebo apatinės dalies parudavimas ir puvimas (184 pav.). Susirgusius augalus dažniausiai
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išgydyti yra per daug sunku, todėl
šiuo atveju svarbiausios profilaktinės augalų apsaugos priemonės
yra sureguliuoti drėgmės režimą,
nesodinti augalų užmirkstančiuose
plotuose. Augalus su puvinių simptomais geriausia kuo greičiau
pašalinti iš gėlyno.

184 pav. Pelargonijos, pažeistos stiebo puvinio
(http://s14.zetaboards.com/TGTA/topic/6687624/1/)

Rūdys (Puccinia pelargonii-zonalis). Pažeisti lapai viršutinėje pusėje būna su apvaliomis, tamsiomis, balkšvu centru dėmėmis (185 pav.). Liga
plinta uredosporomis, jos gali išlikti gyvybingos ant augalų liekanų net
kelias savaites. Jokie tarpiniai augalai-šeimininkai ligos sukėlėjo vystymuisi nereikalingi. Kita sporų karta, galinti vėl užkrėsti augalus, išsivysto vos
per dvi savaites. Sporos ypač lengvai plinta vandeniu. Šilti ir sausi orai
palankūs ligos plitimui. Geras vėdinimasis tarp augalų, nuolatinis dėmėtų
lapų šalinimas labai veikia ligos išplitimą. Rūdžių kontrolei galima panaudoti LR registruotus fungicidus.

185 pav. Rūdžių simptomai (D.Fenwick, http://www.aphotofungi.com/
rust_puccinia_pelargonii_zonalis_pelargonium.html)
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Bakterinė dėmėtligė (Xanthomonas campestris pv. pelargonii). Ši
liga gali būti ypač žalinga lauke auginamoms pelargonijoms. Simptomai
būna labai įvairūs: lapų dėmėtumas, vytulys. Dėmės ant lapų gali būti mažytės, bet kaip išsibarsčiusios, skaidrių ar gelsvai rudų taškų pavidalo, tačiau labiau charakteringos rudos, pleišto formos dėmės (186 pav.). Pažeisti
lapai gali vysti ir kristi, šakos gali pajuosti, džiūti arba pūti. Ši bakterija
labai greitai plinta. Augalai gali užsikrėsti nuo vandens purslų, per užkrėstą
dirvą, atliekant augalų priežiūros darbus. Ligos prevencija yra pagrindinis
augalų apsaugos sistemos nuo bakterinės dėmėtligės akcentas. Ypač svarbus veiksnys šiuo atveju yra nuolatinis susirgusių augalų dalių šalinimas ir
naikinimas. Bet kokie darbo įrankiai, kurie liečiasi su sergančiais augalais,
turi būti nuolat dezinfekuojami 10 % natrio hipochlorito tirpalu arba 70 %
etilo alkoholiu, arba kitu dezinfekuojančiu skysčiu. Cheminės augalų apsaugos priemonės nėra efektyvios, išskyrus vario grupės preparatus, kurie
pasižymi antiseptinėmis savybėmis.

186 pav. Pelargonijų bakterinės dėmėtligės simptomai
(http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-protection/diseases/bacterial-wilt-ofgeraniums/fact-sheet/eng/1328251127712/1328251256584,
http://www.plantpath.cornell.edu/labs/daughtrey/Publications_extension.html)

Virusai (Tomato or Tobacco ring spot virus (TRSV)) (187 pav.).
Šie virusai yra įtraukti į kenksmingų organizmų, neaptinkamų nė vienoje
Europos Sąjungos šalyje, ir kurie yra svarbūs visai Europos Sąjungai ir
Lietuvos Respublikai, sąrašą.
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187 pav. TRSV pažeidimai (L. Pundt,
http://www.hort.uconn.edu/ipm/greenhs/htms/ghsemsg200609.htm)

Lapus pažeidžiantys nematodai (Aphelenchoides spp.). Šios augalų parazitinės kirmėlės pažeidžia visas augalo dalis ir gali sukelti įvairius
lapų pakitimus (pageltimą, nekrozės, lapų kritimą) (188 pav.) ir pumpurų
deformacijas. Pirmiausia ant lapų viršutinės pusės po epidermiu atsiranda
vandeningos dėmės, jos greitai apima visą lapą. Paprastai nematodų apnikti
augalai būna žemaūgiai. Cheminių apsaugos priemonių, išskyrus profilaktines, nėra. Būtina nuolat šalinti užkrėstas augalų dalis ar stipriai infekuotus augalus. Šiuo metu rinkoje siūloma biologinių augalų apsaugos produktų, pagamintų pesticidinių savybių turinčių augalų pagrindu (Nemagold).

188 pav. Pelargonijas pažeidžiantys nematodai ir jų pažeidimai
(http://kentcoopextension.blogspot.com/2007_08_01_archive.html)

Amarai (Myzus persicae, M. solani) (189 pav.). Pelargonijas pažeidžia keletas amarų rūšių, tačiau nei pažeidimų simptomatika, nei apsaugos
metodai iš esmės nesiskiria nuo to, kas jau aptarta kitų augalų atvejais (žr.
Chrizantemų (Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai).
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189 pav. Stipriai persikinio amaro pažeista
pelargonija (S. Kazlauskaitė)
Kukurūzinis saulinukas (Helicoverpa zea). Šis drugys kol kas Lietuvoje neaptinkamas, tačiau yra įtrauktas į karantininių organizmų sąrašą,
kuriuos įvežti ir platinti Lietuvoje draudžiama. Tačiau kraštuose, kur jis
paplitęs, kukurūzinis saulinukas įvardijamas kaip vienas žalingiausių pelargonijų kenkėjų. Drugiai išskleistais sparnais yra apie 37 mm pločio,
gelsvai rudos spalvos, tamsiais raštais pamargintais sparnais. Kenkia vikšrai (190 pav.), kurie būna apie 50 mm ilgio, įvairių spalvų (gelsvai rudos,
rudos, žalios, rožinės) su šviesesnėmis ir tamsesnėmis išilginėmis juostomis, ruda galva. Augalų
apsaugai
pelargonijų
augintojai naudoja ne tik
cheminius insekticidus,
bet ir biologinius produktus, pagamintus bakterijos Bacillus thuringiensis var. kurstaki pagrindu.

190 pav. Kukurūzinio saulinuko vikšras, graužia pelargonijų lapus
(http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1472069)
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Žemuoginė erkė (Phytonemus pallidus). Žr. Chrizantemų (Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai.
Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Tai polifaginis
kenkėjas, pažeidžiantis daugumą augalų, jei tik susidaro plitimui palankios
sąlygos, t. y. užsitęsia karšti ir sausi orai. Pelargonijų lapų apatinėje pusėje
matyti plonytis voratinklis ir ropojantys bei augalų sultimis besimaitinantys
suaugėliai ir įvairių ūgių lervos (191 pav.). Žr. Rožių (Rosa spp.) ligos ir
kenkėjai.

191 pav. Voratinklinės erkės pažeidimas
(http://www.pelargonium.ru/node/675)

Tripsai (Thysanoptera: Thripidae). Šie kenkėjai pažeidžia augalus
čiulpdami jų sultis, dėl to augalų dalys deformuojasi (192 pav.). Tripsai
labiau išplinta tada, kai ilgiau užsilaiko šiltesni orai. Tripsai dažniau puola
tankiau susodintus augalus. Žr. Astrų (Aster spp.) ligos ir kenkėjai.

192 pav. Tripsų pažeisti pelargonijų lapai (L. Pundt,
http://www.hort.uconn.edu/ipm/greenhs/htms/ghsemsg200607.htm)
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Šliužai (Agriolimax agrestis, A. reticulatus, Limax flavus, L.
maximus) (193 pav.). Šie kenkėjai išplinta drėgnose vietose. Jie maitinasi
daugiausia naktimis, išgrauždami dideles skyles įvairiose augalų dalyse.
Dienos metu kenkėjai slepiasi po įvairiomis priedangomis. Šliužai paprastai palieka „pėdsaką“ — jiems šliaužiant lieka blizgantis gleivių takas. Pavasarį purenant žemę sunaikinama dalis žiemojančių šliužų ir jų kiaušinėlių. Šliužų kontrolei rekomenduojamos tokios priemonės kaip diatominė
žemė, kreidos milteliai, kalkės, kurias reikėti išbarstyti aplink saugomus
augalus. Galima panaudoti lentas, drėgnus skudurus kaip vylius šliužams, kur jie galėtų dienos metu slėptis, o ten
būtų patogu juos surinkti
ir sunaikinti. Šliužai gali
būti sugaudomi ir pieno
ar alaus gaudyklėmis
(194 pav.). Šiuo metu
Lietuvoje šliužų kontrolei yra registruotų moliuskocidų.
193 pav. Šliužas ant pelargonijos lapo (http://www.hgtv.com/
gardening/top-ten-tips-for-eco-friendly-gardening/pictures/page-4.html)

194 pav. Gaudyklė šliužams gaudyti (http://www.hgtv.com/gardening/topten-tips-for-eco-friendly-gardening/pictures/page-4.html)
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3.23. Pelėžirnių (Lathyrus spp.) ligos ir kenkėjai
Antraknozė (Glomerella cingulata). Ant įvairių augalo dalių – lapų, ūglių, žiedynkočių – atsiranda balkšvų dėmės. Esant intensyviai infekcijai, nukrinta lapai, nuvysta ir nudžiūsta ūgliai. Esant drėgnam orui, užkrėsti audiniai dažnai pasidengia oranžinės spalvos sporų mase. G. cingulata taip pat sukelia obuolių kartųjį
puvinį. Augalų atsparumą labai pagerina tinkamas laistymas ir subalansuotas papildomas tręšimas. Patartina sėti tik sertifikuotą ar nuo
sveikų augalų surinktą sėklą. Augalų dalis ar augalus su antraknozės
simptomais būtina nuolat šalinti.
Vegetacijos metu ligos kontrolei
gali būti naudojami LR registruoti
fungicidai.
Šaknų ir pašaknio puviniai
(Rhizoctonia solani, Chalara ele195 pav. Rh.solani pažeidimas
gans, Pythium spp. ir kt.) (195 pav.).
(http://www.smartgardener.com/plants/
Žr. Pelargonijų (Pelargonium
565-kale-red-russian/guide/diseases)
spp.) ligos ir kenkėjai.
Miltligė (Microsphaera spp.).
Ligos simptomai (196 pav.), eiga,
daroma žala ir apsaugos metodai
panašūs kaip ir kitų augalų miltligių
atvejais.
Virusinės ligos (Pea enation mosaic virus (PEMV), Bean
yellow mosaic virus (BYMB), Pea
mosaic virus (PMV), White clover
mosaic virus (WCMV) ir kt.).
196 pav. Pelėžirnių miltligė
Pelėžirnius pažeidžia net 57 rūšių
(G. Kidd, http://www.gapphotos.com/
virusai. Simptomai gali būti labai
imagedetails.asp?imageno=106409)
įvairūs: lapai išmarginti šviesiais
taškais ar brūkšneliais (197 pav.), nekrozinės dėmės, praradusios spalvą
lapų gyslos, žemaūgiškumas ar bendras augalo nuskurdimas ir kt. Dažnai
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virusinių ligų simptomai būna panašūs į maisto medžiagų trūkumo sukeliamus susirgimus. Augalų apsaugos metodai tokie pat kaip ir nuo kitų
virusinių ligų.

197 pav. Virusų pažeistas pelėžirnio lapas
(http://apps.rhs.org.uk/advicesearch/profile.aspx?pid=248)

Amarai (Aphidoidea). Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.) ligos ir
kenkėjai. Pelėžirnius dažniausiai pažeidžia žirninis amaras (Acyrthosiphon
pisum) (198 pav.) ir paprastasis bulvinis amaras (Aulacorthum solani).

198 pav. Žirninio amaro kolonija ant pelėžirnio
(http://www.sbpi.co.uk/PestControl/Aphids.aspx)

Kukurūzinis saulinukas (Helicoverpa zea). Žr. Pelargonijų
(Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai.

126

Žirninis vaisėdis (Laspeyresia nigricana). Vikšrai pažeidžia žirnių,
vikių, pelėžirnių sėklas ankštyse. Jų paviršiuje išgraužia netaisyklingos
formos iškandas (199 pav. dešinėje). Šalia pažeistų grūdų vikšrai palieka
trupinėtas, voratinkliais apraizgytas išmatas. Vikšrai būna maži iki 12 mm
ilgio, gelsvi, su tamsiai ruda galva. Jų kūnas išmargintas smulkiais juodais
taškeliais, iš jų išaugę trumpi plaukeliai. Vienoje ankštyje paprastai gyvena
vienas, retai du vikšrai. Vikšras maitinasi apie 3 savaites. Užaugęs jis išsigraužia iš ankšties, voratinkliu nusileidžia ant žemės, įlenda į dirvą ir, pasigaminęs voratinklinį kokoną, ruošiasi žiemoti. Lėliukėmis vikšrai virsta
pavasarį. Suaugėliai yra naktiniai drugiai, skraido, pradėjus žydėti pelėžirniams (199 pav. kairėje). Drugio išskleisti sparnai 13-17 mm pločio, priekiniai tamsūs, rausvai rudi, su baltais brūkšneliais pakraščiuose. Kiaušinius
patelės deda ant lapų, stiebų, žiedų ir ankščių, pavieniui arba po 2—4. Maždaug po savaitės išrieda vikšrai, jie tuoj pat sulenda į ankštis. Augalų apsaugai nuo žirninio vaisėdžio auginant pelėžirnius cheminiai insekticidai
nenaudojami. Geriausios priemonės šio kenkėjo gausumui kontroliuoti yra
sėjomaina ir intensyvus žemės dirbimas. Be to, šiuo metu prieinamas feromoninių gaudyklių panaudojimas (feromonas Nigrodor).

199 pav. Žirninis vaisėdis ir jo vikšro pažeidimas
(http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6cydnig.htm)

3.24. Piliarožių (Alcea spp.) ligos ir kenkėjai
Rūdys (Puccinia malvacearum). Tai dažniausiai pasitaikanti ir pavojingiausia piliarožių liga. Infekcija gali išsivystyti ant lapų, lapkočių,
stiebų ir žaliųjų žiedo dalių. Pirmiausia atsiranda smeigtuko smaigalio dy127

džio rudas taškas, jis staigiai išsiplečia į apskritą dėmę. Ant viršutinės lapo
pusės atsiranda geltonų ar gelsvai rudų pažeidimų (200 pav.). Ant apatinės
lapo pusės išsivysto reljefiškos pustulės (201 pav.). Kai šios subręsta, pratrūksta, pasirodo rūdžių spalvos sporos. Kai subręsta, sporos papilkėja.
Esant smarkiai infekcijai, ši liga gali labai sugadinti augalo dekoratyvumą,
nes lapai susiraukšlėja, o visas augalas gali atrodyti skurdžiai.
Šios paplitusios ligos
kontrolė gali būti labai sudėtinga, todėl fitosanitarinės priemonės yra labai svarbios. Piliarožėms peržydėjus, augalai turėtų
būti nugenėti, visa augalinė medžiaga pašalinama. Pavasarį,
vos pastebėjus, iškarpomi ligos
požymius turintys lapai. Atsparių veislių auginimas gali
veiksmingai sumažinti infekciją. Purškimas fungicidais taip
pat padeda suvaldyti ligą.
200 pav. Rūdimis sergantys piliarožės lapai (S. Fritz,
http://alcatrazgardens.org/blog/index.php/category/plants/)

201 pav. Rūdimis sergančio piliarožės lapo apatinė pusė
(http://jardin-mundani.blogspot.com/2012/05/el-castillo-dealmansa-un-coctel-de.html)
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Lapų dėmėtligės (Cercosporella spp., Ascochyta spp., Alternaria
spp.). Simptomai išsivysto ant lapų. Apskritos ar kampuotos dėmės būna
išsimėtę ant lapo paviršiaus, nors skiriasi dydžiu, spalva ir pakraščiais, priklausomai nuo sukėlėjo. Dėmės dažnai įdumba, lapai suplyšta.
Augalo atsparumą galima padidinti subalansavus laistymą ir papildomą tręšimą. Kontroliuojant dėmėtligių plitimą, naudinga nuskinti ir pašalinti lapus su ligų požymiais. Pavasarį, augalams atžėlus, gali būti naudojami LR registruoti fungicidai.
Usninukas (Vanessa cardui). Vikšrai minta piliarožės lapais, pirmiausia po voratinkliu, paskui ant viršutinės lapo pusės (202 pav.). Kartais
vikšras kartu apraizgo du ar daugiau lapų ir gyvena jų viduje. Jis užauga iki
30 mm ilgio, gali būti šviesiai žalios ar šviesiai rudos spalvos, nugara išmarginta juodomis ir šviesiomis juostomis, o šonuose turi po išilginę geltoną juostą. Vikšras turi pilkšvus dyglius. Drugio plotis išskleistais sparnais siekia apie 62 mm, sparnai oranžiškai raudoni su juodais ir baltais raštais (203 pav.). Insekticidai nenaudojami.

202 pav. Usninuko vikšrai ant piliarožės lapų (E. Smith,
http://www.butterflyfunfacts.com/paintedlady.php)

203 pav. Usninukas
(E. Smith,
http://www.butterflyfunfacts.com/
paintedlady.php)

129

Žolinės blakės (Poecilocapsus lineatus, Lygus lineolaris). Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.) ligos ir kenkėjai.
Minamusės (Agromyza platyptera, A. posticata, Liriomyza trifolii,
L. huidobrensis, Phytomyza albiceps) (204 pav.). Žr. Astrų (Aster spp.)
ligos ir kenkėjai.

204 pav. Suaugusi minamusė ir minamusių lervų padaryti pažiedimai
(http://blog.growingwithscience.com/2009/04/bug-of-the-week-hollyhockvisitors/)

Cikadėlės (Empoasca fabae ir kt.). Žr. Jurginų (Dahlia spp.) ligos
ir kenkėjai. Cikadėlės yra maži apie 3 mm ilgio, pleišto formos, šokinėjantys vabzdžiai (205 pav.), paprastai gyvena apatinėje lapų pusėje ir siurbia augalo sultis. Tokie lapai galuose susiraito, paruduoja ir nudžiūsta. Kenkia ir suaugėliai, ir lervos.

205 pav. Empoasca fabae lerva ir suaugėlis
(http://addins.kwwl.com/blogs/thedirt/category/pests)

Raudonjuostis lapų vyniotojas (Argyrotaenia velutinana) (206
pav.). Vikšrai pažeidžia piliarožių lapus. Peržiemoja lėliukės įvairiose
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priedangose. Drugiai iki 12 mm pločio, pasirodo balandžio mėnesį, skersai
sparnų turi raudonas juostas. Patelės ant augalų padeda daugybę kiaušinėlių, vikšrai išsirita apie pirmą birželio savaitę. Žali vikšrai maitinasi
palei lapų gyslas. Per birželį vikšrai subręsta ir sulenktuose lapuose
formuoja lėliukes. Per metus išsivysto trys generacijos.

206 pav. Raudonjuostis lapų vyniotojas
(http://idtools.org/id/leps/tortai/Argyrotaenia_velutinana.htm)

Paprastoji voratinklinė
erkė (Tetranychus urticae) (207
pav.). Žr. Rožių (Rosa spp.)
ligos ir kenkėjai.

207 pav. Paprastosios voratinklinės
erkės pažeidimai (http://statebystate
gardening.com/carolinas/articles/)

Amarai (Myzus persicae
ir Aphis helichrysi). Žaliasis persikinis amaras ir lapus susukantis
slyvinis amaras Aphis helichrysi
apninka jaunų augalų lapus ir
pumpurus, siurbia jų sultis. Žr.
Hortenzijų (Hydrangea spp.)
ligos ir kenkėjai.
Pelėdgalviai (Lepidoptera:
Noctuidae). Žr. Našlaičių (Viola
spp.) ligos ir kenkėjai. Vikšrai
smarkiai apgraužia piliarožių lapus
(208 pav.).

208 pav. Pelėdgalvių vikšrų apgraužtas piliarožės lapas
(http://grammymousetails.blogspot.com/2010/07/holly-hobbyhock-or-house-or-is-it.html)
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3.25. Petunijų (Petunia spp.) ligos ir kenkėjai
Pašaknio, šaknų puviniai (Olpidium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.). Dažniausiai petunijas parazituoja grybinė infekcija. Augalus
puola tik pradėjus dygti, o kai kada net supūdo sėklas, neleisdami joms
sudygti. Šaknelė ir apatinė stiebo dalis suminkštėja, tamsėja ir supūna. Augalas vysta ir žūsta. Grybų hifai pasklinda aplinkui po dirvą ir užkrečia
naujus daigus.
Ligos dažniausiai išplinta ten, kur tankiai auga augalai, didelė santykinė drėgmė ir per drėgna dirva, aukšta temperatūra (daugiau kaip
20 °С), rūgšti dirva. Užkratas išlieka dirvoje ir augalinėse liekanose.
Rh.solani išpikuotose petunijose sukelia šaknies kaklelio puvinį (209 pav.).
Ši liga labai žalinga visiems dekoratyviesiems augalams. Sergančių augalų
lapai vysta, raukšlėjasi, pasidaro murzinai žalios spalvos su pilku atspalviu.
Šaknies kaklelio srityje atsiranda šlapiuojančios rudos spalvos dėmės, padengtos grybo rudai rusvu apnašu, jose susidaro smulkūs juodi skleročiai.
Augalai silpnai auga, gelsta, galiausiai žūsta. Palankios ligai sąlygos rūgšti, per daug drėgna žemė. Greičiau suserga per daug gyliai pasodinti
augalai. Skleročiai, grybo grybiena lieka gyvybingi dirvoje iki 80 cm gylio
apie 5–6 metus.
Veiksmingiausios apsaugos priemonės – profilaktinės. Pasėlis neturi
būti per tankus. Žemė neturi būti sunki ir rūgšti (optimalus pH 5,5–7). Neperlaistyti, nepertręšti azotinėmis trąšomis. Pastebėjus susirgusius daigus,
juos tenka šalinti kartu
su dalimi substrato.
Nerekomenduojama
daigų auginimui naudoti daržo ar šiltnamio
žemę, net naudoti ją
durpių-žemės
mišiniams ruošti. Substratus daigams reikia dezinfekuoti.
209 pav. Nuo pašaknio ar šaknų puvinio išvirtę petunijos
(http://greenindustry.uwex.edu/problemdetails.cfm?problemid=1372)
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Kekerinys puvinys (Botrytis cinerea). Petunijas pažeidžia bet kuriuo augimo tarpsniu. Ant apsikrėtusių lapų, stiebų, žiedų atsiranda šviesiai
rudos spalvos dėmės, jos pasidengia pilkos spalvos dulkančia apnaša (210
pav.), kur gausybė grybo sporų, jos pasklinda aplinkoje ir užkrečia kitus
augalus. Pažeistos augalo dalys vysta, nyksta ir supūna. Virš pažeistos
stiebo dalies augalas nunyksta, o likusios žemiau pažeidimo vietos vegetuoja toliau.

210 pav. Kekerinio puvinio simptomai (R. Reeser,
http://plantdiagnostics.umd.edu/level3.cfm?causeID=614)

Ligai plisti palankios sąlygos susidaro tada, kai yra tanki augmenija,
aukšta santykinė oro drėgmė, žema (<14 °С) temperatūra, pertręšta azotu,
trūksta šviesos. Grybas į augalą prasiskverbia per įvairias žaizdeles, o į
žiedus per mezginę. Grybas lieka gyvybingas dirvoje, augalinėse liekanose, ant neišvalytos taros paviršiaus.
Reikia vengti per didelio augalų tankumo, intensyvaus laistymo,
žemos temperatūros. Jei oro temperatūra 25–27 °С, o santykinė oro drėgmė
mažiau nei 80 proc., liga pati nustoja plisti. Būtina šalinti pažeistas augalo
dalis, kad neliktų infekcijos šaltinio. Papildomai tręšti kalio ir fosforo trąšomis. Galima purkšti registruotais LR fungicidais, bet esant stipriai infekcijai, jie mažai efektyvūs.
Sklerotinis puvinys (Sclerotinia sclerotiorum). Ligos požymiai –
vandeningos dėmės, kurios pasidengia baltos spalvos vatos pavidalo apnaša. Pažeisti augalo audiniai pūva. Grybas pažeidžia visas augalo dalis, bet
dažniausiai stiebus. Atžalos virš pažeidimo vietos vysta ir nunyksta. Pažeistų stiebų paviršiuje ir viduje susidaro grybo dauginimosi organai –
skleročiai.
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Ligai plisti palankios sąlygos susidaro tada, kai yra drėgna ir vėsu, rūgšti
žemė, tankūs augalai ir nepašalintos pažeistos augalo dalys. Grybas į augalą prasiskverbia per mechaninius pažeidimus, taip pat per žioteles. Infekciją galima pernešti prižiūrint augalus. Grybas lieka gyvybingas dirvoje ir
augalinėse liekanose, o skleročiai nepraranda gyvybingumo iki 3 metų.
Saugant augalus būtina nuolat pašalinti sergančias augalo dalis. Aplink
augalus galima pabarstyti pelenų gesintų kalkių mišiniu. Purškimas fungicidais mažai efektyvus.
Filostiktozė (rudoji dėmėtligė) (Phyllosticta petuniae). Sergančių
petunijų lapai ir stiebai pasidaro rudai dėmėti. Iš pradžių dėmės apvalios ar
kampuotos su tamsiai žaliu apvadu (211 pav.). Vėliau dėmės pasidaro pailgos formos su centre koncentrišku ratu išsidėsčiusiais grybo dauginimosi
organais – piknidžiais. Pažeisti lapai gelsta ir nunyksta. Panašūs požymiai ant pažeistų stiebų. Mechaniniai augalo pažeidimai, didelė
santykinė oro drėgmė ir vidutinė
temperatūra palankiai veikia ligos
plitimą. Užkratas lieka nukritusiose
lapuose.
Infekcijos pradžioje tinka
nupurkšti LR leidžiamais naudoti
fungicidais, tačiau svarbiausia –
gerų augimo sąlygų augalams augti
sudarymas ir palankių ligos pliti211 pav. Filostiktozės simptomai
mui sąlygų vengimas.
Fitoftorozė (Phytophthora cryptogea, Phytophthora infestans).
Tai dažna visų dekoratyvinių augalų liga. Stiebo pagrindas juoduoja ir
supūna (212 pav.), augalai vysta ir žūsta. Augalai suserga bet kuriuo
tarpsniu, tačiau dažniausiai fitoftorozė pradeda plisti tada, kai maru suserga pomidorai ir bulvės. Palankios sąlygos ligai plisti – didelė drėgmė,
vėsios naktys, gausi rasa. Infekcija išlieka augalinėse liekanose. Nuo fitoftorozės infekcijos iš pradžių augalus galima nupurkšti LR leidžiamais
naudoti fungicidais.
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212 pav. Fitoftorozės pažeisti augalai (D.Dyke,
http://bygl.osu.edu/mediamanager/node/3305)

Miltligė (Erysiphe cichoracearum f. Petuniae). Pažeidžia visas antžemines augalo dalis: lapus, lapkočius, stiebus, žiedus, padengdamas juos
baltomis miltingomis apnašomis (213 pav.). Sergantys augalai praranda
dekoratyvumą, o stipriau pažeisti – žūsta. Liga labiau plinta karštą sausą
vasarą, ypač puola apvytusius augalus. Pastebėta, kad miltlige labiau serga pavėsyje auginami
augalai. Peržiemoja grybas petunijų stiebuose ir
nukritusiose lapuose. Pasirodžius pirmiems
ligos požymiams ir esant palankioms ligai plisti
sąlygoms, patartina purkšti LR registruotais
fungicidais. Auginti reikėtų miltligei atsparias
petunijų veisles.
213 pav. Miltligės
Bakterinė dėmėtligė (Acidovorax spp.,
simptomai
Xanthomonas spp.). Smulkios, vandeningos,
rudos spalvos dėmės ant lapų ir stiebų (214
pav.). Dėmės ilgainiui plečiasi, augalas žūsta.
Apsauga tokia pat, kaip ir nuo kitų bakterinių
dėmėtligių.

214 pav. Bakterinė petunijų dėmėtligė
(http://ncsupdicblog.blogspot.com/2012/03/bacterialleaf-spot-acidovorax-in.html)
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Virusinės ligos (Tobacco mosaic virus (TMV)). Rečiau pasitaiko,
tačiau jos labai greitai plinta. Augalai gelsta, skursta, deformuojasi, atsiranda nekrozinės ar mozaikos dėmės, prastai žydi (215 pav.). Svarbiausia
sėti sveiką, neužkrėstą sėklą, nes daugiausia šios ligos persiduoda per užkrėstą sėklą. Būtina kontroliuoti čiulpiančiuosius augalų kenkėjus, nes jie
yra virusinių ligų pernešėjai.

215 pav. TMV simptomai (M. Daughtrey ir M. Tobiasz,
http://kentcoopextension.blogspot.com/2008/02/greenhousetobacco-mosaic-virus-tmv.html)

Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Tiek suaugėliai, tiek lervos gyvena apatinėje lapų pusėje ir maitinasi augalų sultimis.
Iščiulpti lapai išblykšta, raukšlėjasi, džiūsta, augalas nyksta. Žr. Rožių
(Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.
Tripsai (Thysanoptera:
Thripidae) (216–217 pav.). Žr.
Rožių (Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.

216 pav. Tripsų pažeidimai ant petunijų lapų
(http://www.extension.umn.edu/distribution/horticulture/DG7375.html)
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217 pav. Tripsų pažeista petunija (J. Holly,
http://www.examiner.com/article/gardening-101-whatcauses-black-specks-on-the-leaves-of-plants)

3.26. Raganių (Clematis spp.) ligos ir kenkėjai
Vytuliai (Verticillium spp., Fusarium spp.). Pažeidžia augalus vasarą, kai šie aktyviai auga. Vytulių sukėlėjai — parazitiniai grybai — pažeidžia
arčiau žemės paviršiaus esančią ūglių dalį arba suaugusių augalų stiebų
pagrindus ir vienmečių atžalų šaknis. Pažeistų ūglių pradžioje vysta jauni
lapeliai, vėliau visas ūglis. Ligos požymiai priklauso nuo grybo rūšies. Žr.
Chrizantemų (Chrysanthemum spp.) ligos ir kenkėjai.
Askochitozė (Phoma clematidina anksčiau buvęs Ascochyta clematidina). Pirmiausia simptomai pasireiškia ant lapų užmirkusiuose plotuose.
Grybas gali plisti žemyn lapkočiu ir į stiebą, kur atsiranda stiebą apjuosiantys pažeidimai. Ligos požymiai ant lapų pasireiškia apvaliomis, tamsiai rudomis, koncentriškomis dėmėmis (218
pav.). Labiausiai dėmėti lapai
tampa rugsėjo — spalio mėn.,
o atžalos vysta ir žūsta. Apsaugos priemonės tinka, tokios pačios kaip aprašytos
dėmėtligių atvejais.
218 pav. Askochitozės simptomai
(http://apps.rhs.org.uk/advicesearch/profile.aspx?pid=125)
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Miltligė (Erysiphe aquilegiae, anksčiau buvęs Erysiphe polygoni).
Šia liga raganės serga retai, nebent augančios pietinėje pusėje, šiltnamiuose. Dažniau serga tos veislės, kurios žydi vasaros pradžioje ir viduryje.
Antžeminės dalys pasidengia baltu apnašu, po juo audiniai tamsėja ir nyksta (219 pav.). Labai stipriai nukenčia augalų dekoratyvumas. Kai kurios
raganių veislės yra atsparios miltligei ir neužsikrečia. Pastebėjus pirmus
miltligės požymius, augalus reikia nupurkšti vienu iš LR registruotų fungicidų. Augalų apsaugos principai — kaip ir nuo kitų miltligių.

219 pav. Miltligės simptomai (http://pnwhandbooks.org/
plantdisease/host-disease-descriptions/clematis-powdery-mildew)

Kekerinis puvinys (Botrytis spp.). Šia liga (220 pav.) raganės apsikrečia daugiausia vėsiu, drėgnu oru, kai keras (krūmas) labai tankus, nesilaikoma agrotechninių reikalavimų. Pagerinus augimo sąlygas, požymiai
dažniausiai išnyksta. Sergančias augalo dalis būtina nuolat šalinti. Profilaktiškai raganes ankstyvą pavasarį ir rudenį, apkirpus, galima nupurkšti vienu
iš LR leidžiamų naudoti fungicidų.

220 pav. Kekerinio puvinio simptomai
(http://www.gezondeboomteelt.nl/actueel/archief2008.html)
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Amarai (Aphidoidea). Kenkėjai labiausiai kenkia jaunoms raganėms (221—222
pav.). Pastebėjus juos, raganės nupurškiamos
vienu iš LR registruotų insekticidų.

221 pav. Amarai ant raganės stiebo
(Ch.Moorehead, http://bugguide.net/node/
view/100756)

222 pav. Amarų kolonijos ant raganių ūglių
(http://www.countrysideliving.net/articles/Aphids_natural-control.html)

Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae). Žr. Rožių
(Rosa spp.) ligos ir kenkėjai. Erkės raganes pažeidžia šiltu ir sausu oru.
Jos čiulpia sultis, veisiasi apatinėje lapų pusėje, aptraukia juos plonyčiu
voratinkliu. Apniktus augalus galima apdoroti LR leidžiamais naudoti akaricidais.
Šiaurinis gumbinis nematodas (Meloidogyne hapla). Žr. Bijūnų
(Paeonia spp.) ligos ir kenkėjai. Ant šaknų atsiranda įvairios formos išaugų, gumbų. Pažeistas augalas silpnai auga, mažai žydi. Nematodai greitai dauginasi. Juos perneša vanduo, plinta su sodinamąja medžiaga, užkrėsta dirva, darbo inventoriumi. Persodinant, dauginant, įsigyjant raganes būtina atidžiai apžiūrėti šaknis. Pastebėjus būdingas išaugas ant šaknų, tokį
augalą būtina sudeginti, žemę aplink užkrėstą kerą iškasti ir utilizuoti.
Cheminių augalų apsaugos priemonių LR registruotų nėra.
Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus) (žr. Rododendronų
(Rhododendron spp.) ligos ir kenkėjai).
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3.27.Raktažolių (Primula spp.) ligos ir kenkėjai
Raktažolių dėmėtligė (Ramularia primulae). Ligos simptomai –
ant lapų geltonos dėmės su pelenų spalvos centrais (223 pav.). Esant sunkiai infekcijos formai, ištisi
lapai gali paruduoti. Augalų
atsparumui didelę įtaką turi
subalansuotas
tręšimas
ir
drėgmės režimas. Ligos plitimas pristabdomas nuolat surenkant ir sunaikinant sergančius lapus bei rudenį iš gėlyno
pašalinant augalų liekanas. Pavasarį naujai išsprogę augalai
gali būti apdorojami LR registruotais fungicidais.
223 pav. Raktažolių dėmėtligė
(http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+1110+0003)

Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Žiedai pasidaro pilkai rudi,
padengti pilka, puria mase (224 pav.). Infekcijai jautresni senesni, baigiantys žydėti ar peržydėję žiedai. Rudos dėmės
taip pat gali atsirasti ir ant lapų, ypač jei ant
jų nukrinta sergantys žiedai. Kekeriniam
puviniui palankūs debesuoti, drėgni orai.
Apsaugos metodai daugiausia profilaktiniai:
optimalūs tarpai tarp auginamų augalų, nuolatinis nunykusių ar sergančių augalų dalių,
peržydėjusių žiedų surinkimas ir pašalinimas iš gėlyno. Gali būti panaudojami ir LR
registruoti fungicidai.

224 pav. Kekeriniu puviniu serganti raktažolė
(F. Strauss, http://www.gapphotos.com/imagedetails.asp?imageno=177092)
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Bakterinė dėmėtligė (Pseudomonas primulae). Ant raktažolių lapų
atsiranda nevienodos apskritos dėmės su ryškiu geltonu apvadu (225 pav.).
Jei dėmių būna daug, jos susilieja
tarpusavyje, ir lapas gali nudžiūti.
Apsaugos priemonės daugiausia fitosanitarinės. Raktažoles būtina auginti
optimaliais atstumais tarp augalų,
kerelius retinti, nuolat šalinti dėmėtus
lapus, sunaikinti augalų liekanas rudenį. Bakterija labai lengvai plinta
vandeniu. Bet kokius augalų priežiūros įrankius, kurie lietėsi su sergančiais augalais, būtina dezinfekuoti
10 % natrio hipochlorito tirpalu,
70 % etilo alkoholiu arba kitu dezinfekuojančiu skysčiu.
225 pav. Raktažolių bakterinės dėmėtligės simptomai
(http://plant-clinic.bpp.oregonstate.edu/content/11-1738)

Pašaknio ir šaknų puviniai (Fusarium spp., Phytium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.) (226 pav.). Šių susirgimų pirminiai simptomai yra lapų pageltonavimas, rudavimas ir galiausiai žuvimas. Tai antžeminės augalo dalies požymiai. Šaknys, šaknų kaklelis darosi rudas ar
juodas. Augalas nustoja augti, apvysta.
Pythium spp. užsikrėtę augalai neauga, pagelsta, apvysta net ir esant
pakankamai drėgmės. Šaknys būna rudos ar juodos, minkštos. Raunant tokį
augalą didesnė dalis šaknų lieka žemėje.
Phytophthora spp. augalai pradeda sirgti nuo šaknų galiukų, kurie
pasidaro tamsiai rudi ir greitai suminkštėja. Apatinė stiebo dalis taip pat
paruduoja ar pajuosta, pagelsta ir vėliau nukrinta apatiniai lapai. Tokie augalai vysta, nors drėgmės netrūksta.
Rhizoctonia spp. plinta tada, kai būna šilta ir drėgna. Užkrėstos šaknys ir apatinė stiebo dalis parunda ir suyra. Jei infekcijai plisti idealios sąlygos, užsikrečia ir lapai, jie ruduoja, džiūsta.
Fusarium spp. — dirva plintanti grybinė liga. Į augalą patenka per
šaknis. Grybiena ir sporos užkemša augalo vandens indus. Užsikrėtusių
augalų šaknys dažnai atrodo sveikos, ir iš pradžių vysta tik dalis augalo,
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dažniausiai tik viena pusė. Taigi pirmieji simptomai yra vystantys vienos
augalo pusės lapai, kurie gelsta, ruduoja. Užkrėsti augalai būna žemaūgiai,
nežydi. Sergantys augalai dažniausiai žūsta.
Apsaugos priemonės – tai subalansuotas drėgmės režimas, neužkrėsta dirva, infekuotų augalų šalinimas, dauginimui imama tik sveikų augalų dauginamoji medžiaga.

226 pav. Raktažolių pašaknio puvinio simptomai
(http://plantdiagnostics.umd.edu/level3.cfm?causeID=414)

Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus). Raktažolės gana jautrios šiam kenkėjui (227 pav.). Žr. Rododendrų (Rhododendron spp.) ligos ir kenkėjai.

227 pav. Juodojo pjovėjo lervos, kurios
maitinosi raktažolės šaknimis
(http://www.gapphotos.com/imagedetails.asp?
imageno=132582)
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Spragės (Psylliodes affinis). Suaugėliai graužia lapus, jų minkštime
išėda nedideles duobutes arba skylutes (228 pav.). Smarkiai pažeisti lapai
gali nudžiūti. Vabalai 2,0—2,8 mm ilgio, juodi, šokinėjantys. Jų užpakalinių kojų šlaunys sustorėjusios, priešnugarėlė, antsparniai, antenos ir kojos
rusvos. Išilgai antsparnių siūlės eina juosva juostelė. Galva ruda. Priešnugarėlė išmarginta gana stambiais taškais. Gegužės pabaigoje ir birželio
mėn. patelės į dirvą deda gelsvus kiaušinius. Išsiritusios apie 3 mm ilgio
gelsvos ruda galva ir krūtinės kojomis lervos minta smulkiomis augalų
šaknelėmis, bet didesnės žalos nepadaro. Baigusios vystytis, dirvoje jos
virsta laisvosiomis lėliukėmis.
Naujos kartos vabalai pasirodo
rugpjūčio pradžioje. Kurį laiką
pasimaitinę augalų lapais, jie išsiskirsto į žiemojimo vietas. Žiemoja vabalai dirvos viršutiniame
sluoksnyje, po nukritusiais lapais
ir augalų liekanomis pakelėse,
pagrioviuose, laukų pakraščiuose.
Spragėms labai išplitus, naudotini LR registruoti insekticidai.
228 pav. Spragių pažeidimai
(http://www.greenlandgarden.com/talkshow.htm)

Šliužai (Agriolimax agrestis, A. reticulatus, Limax flavus, L.
maximus) (229 pav.). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai.

229 pav. Šliužas ir jo pažeidimai (J.Brachi, http://www.slugdiary.co.uk/)
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Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae)
(230 pav.). Žr. Rožių (Rosa
spp.) ligos ir kenkėjai.

230 pav. Paprastoji voratinklinė erkė
(http://www.utcrops.com/cotton/cotton_insects/Pests/spidermites.htm)

Tripsai (Thysanoptera: Thripidae). Tripsai augalams kenkia čiulpdami jų sultis. Dėl to dažniausiai ant augalų lapų, žiedlapių atsiranda mažos, nevienodos, balkšvos dėmės (231
pav.). Paprastai dėmėse galima pastebėti
juodos spalvos taškelius. Tai tripsų pažeidimams charakteringas požymis, labai
palengvinantis identifikavimą. Juodi taškeliai – kenkėjų išmatos. Suaugėliai labai
mažyčiai – apie 0.5 mm pločio ir 2—3
mm ilgio, judrūs. Tripsų pažeistos augalų
dalys išsikraipo, deformuojasi.
231 pav. Tripsų pažeidimai
(http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Pages/InsectandMites.aspx)

Amarai (Aphidodea). Primulės dažnai pažeidžiamos amarų. Daroma žala, pažeidimų pobūdis panašūs kaip ir kitų augalų.
3.28. Rododendrų (Rhododendron spp.) ligos ir
kenkėjai
Lapų dėmėtligės (Septoria spp.). Rododendrų lapų dėmėtliges sukelia keletas grybų rūšių, kurių dažniausias priklauso Septoria genčiai.
Dažnai lapų dėmėtligės pasireiškia tik kaip antrinė infekcija, o pirminė
prastos augalo sveikatos būklės priežastis būna nepalankios augimo sąly144

gos. Lapų dėmėtligės ypač išplinta pavasarį užsitęsus vėsiam, drėgnam
orui. Šios ligos paprastai nesukelia rimtų problemų, jei greitai ir tiksliai
nustatoma bei pašalinama pagrindinė susirgimo priežastis. Cheminių augalų apsaugos produktų pagalbos dažniausiai neprireikia. Dėmėtus rododendrų lapus patartina surinkti ir sunaikinti — tai sustabdys tolesnį sporų plitimą. Septoria azaleae iš
pradžių ant augalų lapų
sukelia geltonas dėmes,
jos palaispsniui tampa
rausvai rudos su purpuriniu apvadu (232 pav.).
Daugelis naujesnių rododendrų veislių yra
atsparios lapų dėmėtligėms, tarp jų ir septoriozei.
232 pav. Septoriozės simptomai
(http://www.parlonsbonsai.com/Septoriose.html)

Pūslialigė (Exobasidium vaccinii). Šios ligos sukėlėjas pažeidžia visų rododendrų rūšių ūglius. Užkrėsti ūgliai išsipučia, susigarbanoja, pažeistoje vietoje susiformuoja netaisyklingos formos, šviesiai rausvos spalvos
išauga, kuri, kai sporos
subręsta, tampa balta
(233 pav.). Ligos plitimas gali būti kontroliuojamas surenkant ir sunaikinant susidariusias išaugas. Cheminė augalų
apsauga netaikoma. Daugelis naujesnių rododendrų veislių yra pūslialigei atsparios.
233 pav. Pūslialigės simptomai ant rododendro
(http://www.meetup.com/Friday-Field-Group/photos/8719722/)

Rūdys (Pucciniastrum myrtilli). Šis grybas pažeidžia daugelį erikinių šeimos augalų, tarp jų ir rododendrus, mėlynes, vaivorus ir kt. Mažos
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pustulės matomos apatinėje lapų pusėje (234 pav.). Joms praplyšus išbyra
ryškiai geltonos arba rusvos spalvos sporos, kurios, patekusios ant sveikų
augalų, juos užkrečia. Šio grybo tarpinis augalas šeimininkas yra rytinė
cūga, ir dalis patogeno gyvenimo ciklo praeina ant jos spyglių. Šis grybo
vystymosi etapas nėra būtinas tam, kad patogenas galėtų užkrėsti erikinių šeimos
augalus, nes jis puikiausiai
gali peržiemoti ir ant šių
augalų. Ligos kontrolei
dažniausiai cheminė apsauga nėra būtina. Daugelis
naujesnių veislių rūdims yra
mažiau jautrios.
234 pav. Rūdžių simptomai ant rododendro lapų
(http://www.glendoick.com/index.php?page=faq-grow)

Miltligė (Microsphaera penicillata). Šios infekcijos simptomai pasireiškia tuomet, kai užsilaiko drėgni, bet gana šilti orai. Rododendrų lapai
atrodo taip, lyg jų paviršius būtų apibarstytas balkšvomis dulkėmis (235
pav.). Nors rododendrai šiai ligai yra jautrūs, yra išvesta ir atsparių miltligei veislių. Miltligė labiau plinta ten, kur yra prasta oro cirkuliacija tarp
augalų. Todėl viena iš svarbiausių profilaktinių priemonių – optimalus auginamų augalų tankumas. Cheminės kontrolės priemonės šiuo atveju naudojamos retai.

235 pav. Miltligės simptomai ant rododendro lapų
(http://www.glendoick.com/index.php?page=faq-grow)
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Pumpurų ir šakelių sausligė (Ovulinia azaleae). Pirmasis šios ligos požymis yra mažesnių nei normalūs žiedpumpurių susiformavimas.
Netrukus tokie žiedpumpuriai, kartais
su visa šakele, paruduoja ir sudžiūsta.
Ant tokių pumpurų galima rasti grybo
konidijų, kurios atrodo lyg mažyčiai
miniatiūrinėmis galvutėmis smeigtukai, susmeigti į nunykusį pumpurą
(236 pav.). Patikimiausia apsaugos
priemonė šiuo atveju yra užkrėstų
augalų dalių šalinimas ir sukompostavimas.
236 pav. Pumpurų ir šakelių sausligės
simptomai ant rododendro
(http://www.glendoick.com/index.php?page=faq-grow)

Pašaknio, šaknų puvinys (Rhizoctonia solani). Šis grybas yra plačiai paplitęs ir rododendrams sukelia daugiau problemų nei manoma. Dėl
šios infekcijos gali žūti tiek maži, tiek jau dideli augalai. Suaugę augalai
dažnai gali ir nežūti, tačiau jie atrodo nuskurdę, nedekoratyvūs. Ant
lapų atsiranda mažos nekrozinės
dėmės, jos vėliau tampa tamsiai
rudos ar juodos (237 pav.). Jei dėmių ant lapų labai daug, prasideda
defoliacija. Grybelis gali gyventi
dirvoje bet kur, tačiau virulentiškumas daug didesnis ten, kur daugiau drėgmės, užmirkstančiuose
plotuose. Drėgmės režimo sureguliavimas yra svarbiausia apsaugos
priemonė.
237 pav. Rhizoctonia solani užsikrėtęs rododendras
(http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5258048)
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Šakinė fitoftora (Phytophthora ramorum). Lietuvoje ši liga atsirado
2007 m. rudenį. Rododendrų siuntoje iš Lenkijos pirmą kartą buvo identifikuota žaibiškai Europoje plintanti šakinė fitoftora (Phytophthora
ramorum Werres & al.). Ligos sukėlėjas — tai grybas, pavojingas miškų,
medelynų, parkų augalams, tokiems kaip: rododendrai, ąžuolai, uosiai,
klevai, šermukšniai, kaštonai, gluosniai, kiti lapuočiai augalai ir medžiai.
Liga plinta su užkrėstais augalais, dirvožemiu, vandeniu, technika, kitais
biotiniais ir abiotiniais veiksniais. Būdingi ligos požymiai: „kraujuojantys“
kamienai, išopėjusios žaizdos, rudai juodos dėmės ant lapų (238 pav.), kurie vėliau pajuosta ir nukrenta. Ypač greitai nuvysta jauni ūgliai, o jų lapai
nukąra žemyn. Remiantis naujausiais Didžiosios Britanijos atliktų tyrimų
duomenimis, šios šalies teritorijoje užkrėsta 2400 ha japoninio maumedžio
(Larix kaempeferi) medžių, kuris pirmą kartą nustatytas kaip augalas šeimininkas.

238 pav. Šakinės fitoftoros pažeisti rododendrų ūglis, lapai (E. Hansen)
Skydamariai (Coccoidea). Šie vabzdžiai pasižymi ryškiu lytiniu
dimorfizmu. Patinėliai pasitaiko retai, yra sparnuoti, maži, pilvelio gale turi
du siūliškus cerkus. Patelės – besparnės, kūną dengia chitininis skydelis
arba vaškinis sluoksnis. Jų kojos ir antenos yra redukuotos. Dažniausiai jos
panašios į gumbelius (239 pav.), prisitvirtinusius prie augalų šakučių, stiebų, kamienų ar apatinės lapų pusės. Burnos organai yra duriamieji, todėl
kenkia augalams siurbdamos jų sultis. Skydamarių gausiai apipulti augalai
gali labai nusilpti, todėl blogai žiemoja, apšąla, praranda dekoratyvumą.
Skydamariai išskiria lipčių, kuris yra puiki terpė suodligės sukėlėjams veistis. Suodligė ne tik sugadina augalo išvaizdą, bet ir sutrikdo gyvybinius
procesus: kvėpavimą, fotosintezę, transpiraciją. Skydamarių apniktas auga148

lo dalis iš pradžių reikėtų stengtis nuvalyti mechaniškai arba jas šalinti ir
sunaikinti. Jei kenkėjai išplitę labai gausiai, naudoti LR registruotus insekticidus (skelcidus).

239 pav. Skydamariai ant rododendro šakelės
(http://www.collierarbor.com/probScale.php)

Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus) (240 pav.). Šio straubliukų šeimos vabalo lervos dažnai kenkia augalų daigynuose ir dekoratyvinių augalų želdiniuose tiesiog besimaitindamos augalų šaknimis. Smulkesnės šaknelės yra nugraužiamos. Kenkėjo lervas galima rasti stambesnių
šaknų viduje. Kenkėjo lervos rododendruose nesivysto taip greitai kaip
besimaitindamos braškėmis ar kukmedžiais. Pirmiausia pradeda gelsti pažeistų augalų viršūnės, vėliau jos parunda, galiausiai augalai gali žūti. Sumedėję augalai yra gana tolerantiški lervų daromai žalai, tačiau suaugėlių
apgraužti lapai praranda dekoratyvumą. Suaugę vabalai yra juodi, apie 13
mm ilgio, krūtinės ląsta taškuota, ant sparnų yra gelsvi plaukeliai. Suaugėliai neskraido. Maitinasi naktimis apgrauždami augalų lapų kraštus. Lervos
yra baltos spalvos, mažos, lenktos, bekojės su ruda galva. Žiemoja ir lervos, ir suaugėliai. Vabalai pasirodo gegužės—liepos mėnesiais. Patelės
prieš kiaušinėlių dėjimą maitinasi 3—4 savaites. Užsienyje gana geri rezultatai buvo gauti apsaugai nuo šio kenkėjo panaudojus entopatogeninių nematodų preparatus, tačiau neturint tokios galimybės, augalus apsaugoti
galima ir LR registruotais insekticidais. Augalus reikėtų apdoroti tuomet,
kai patelės maitinasi prieš kiaušinėlių dėjimą (gegužės—liepos mėnesiais).
Purškimą kartoti kas 3 savaites. Pastebėta, kad šie kenkėjai greitai įgauna
atsparumą cheminiams produktams. Kartais nutinka, kad panaudojus insekticidą, kenkėjai atrodo negyvi, tačiau po kelių dienų jie atsigauna.
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Stiklasparnis (Synanthedon rhododendri). Kartais rododendrai yra
stipriai pažeidžiami po šakučių ar kamieno žieve tunelius graužiančių baltų
vikšrų. Dažnai kelios greta kenkiančios lervos suformuoja dideles žaizdas.
Viršutinės ir šoninės šakelės nuvysta, dažnai net nulūžta. Lervos žiemoja
ten, kur ir kenkė – savo išgraužtuose tuneliuose (241 pav.). Pavasarį virsta
lėliukėmis. Gegužės–liepos mėn. pasirodo primenantys vapsvas suaugėliai
drugiai, ir patelės deda kiaušinėlius
ant augalų šakučių, ypač netoli kokių nors sužeidimų. Patikimiausias
kontrolės metodas—iškarpyti pažeistas šakutes ir jas sunaikinti. Augalus
būtina saugoti nuo bet kokių sužeidimų. Žaizdoms vis dėlto atsiradus,
jas reikėtų izoliuoti nuo aplinkos
sodo tepalu, aliejiniais dažais. Stiklasparnio kontrolei kai kur yra naudojamos feromoninės gaudyklės. Jos
naudojamos kaip kenkėjo monitoringo priemonė arba tiesiog yra sugaudomi ir sunaikinami patinėlia
tokiu būdu sutrikdomas populiacijos
240 pav. Juodasis pjovėjas
gausumo augimas. Insekticidai re(Otiorhynchus sulcatus)
komenduojami naudoti gegužės–
(http://www.sciencephoto.com/ media/
liepos mėn., kai yra aktyvūs drugiai.
15252/enlarge)

241 pav. Stiklasparnio pažeidimas ir suaugėlis
(http://ipm.ncsu.edu/urban/cropsci/c09w_orn/rho_pest.html)
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Minakandės (Lyonetia spp.). Šios mažytės kandys deda kiaušinėlius jaunų, besiskleidžiančių lapų apatinėje pusėje. Išsiritusios lervutės gyvena lapo viduje ir maitinasi parenchima, padarydamos tuščias ertmes—
minas. Iš pradžių minos būna vingiuotos, bet lervai augant, jos išplatėja
sudarydamos ištisas „pūsles“. Priklausomai nuo temperatūros, gyvenimo
ciklas užtrunka 2—5 savaites, taigi per sezoną gali išsivystyti keletas generacijų. Augalų apsaugai galima naudoti LR registruotus insekticidus (geriausia sisteminio veikimo).
Ūsuočiai (Oberea spp.). Maži, ploni, ilgomis antenomis vabalai
maitinasi lapų apačioje ties pagrindine gysla, dėl to pakenkti lapai susisuka. Patelės kiaušinėlius deda ant naujų ūglių šiek tiek žemiau pumpuro
birželio pab.—liepos prad. Lervos įsigraužia į šakelę ir, greičiausiai, ten ir
žiemoja. Kitais metais lerva toliau graužiasi šakele žemyn ir kitą žiemą jau
praleidžia šaknyse. Vėliau vegetacijos sezono metu prie stiebo pagrindo
galima pastebėti daug skylučių bei aplink pribarstytų dulkių pavidalo
,,pjuvenų“, nes per skylutes kenkėjai pašalina išmatas iš tunelių. Paskutinio
ūgio baltai kreminė lerva yra apie 25 mm ilgio. Registruotų augalų apsaugos produktų LR nėra. Kenkėjo paplitimą galima kontroliuoti iškarpant ir
sunaikinant pakenktas augalų dalis.
3.29.Rožių (Rosa spp.) ligos ir kenkėjai
Rudoji dėmėtligė (Diplocarpon rosae). Tai dažnai plintanti rožių
liga. Ant lapų atsiradusios juodai rudos dėmės nelygiais kraštais yra būdingi ligos simptomai (242 pav.). Atsiradus dėmėms vėliau pagelsta visas lapas. Galiausiai tokie lapai nukrinta. Ligos sukėlėjas taip pat gali pažeisti
stiebus ir ant jų peržiemoti. Įvairios rožių veislės nevienodai
jautrios rudąjai dėmėtligei. Ligos
plitimas gali būti gana efektyviai
kontroliuojamas nuolat surenkant ir sunaikinant sergančias
augalų dalis ir pašalinant rudenį
nukritusius augalų lapus. Patartina auginti ligai atsparesnes rožių
veisles. Augalų apsaugai naudo242 pav. Rudosios dėmėtligės
jami LR registruoti fungicidai.
simptomai

(http://thecottagegardenerblog.
blogspot.com/2010_07_01_archive.html)
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Miltligė (Sphaerotheca pannosa var. rosae). Miltligės grybienos
baltos purios apnašos padengia lapus, lapkočius, stiebus, net žiedų taureles
(243 pav.). Sunkiais ligos atvejais visas augalas gali atrodyti pilkai baltas.
Jauni lapai susisuka į viršų, o jauni ūgliai gali visai nudžiūti. Užkrėsti
pumpurai dažnai negali išsikleisti. Vijoklinių rožių miltlige užsikrėtę žiedai
per anksti nuvysta, būna nublukusių spalvų. Ligos plitimo sustabdymui didelę įtaką turi nukritusių lapų surinkimas ir sunaikinimas rudenį, nes ligos sukėlėjas žiemoja su augalinėmis
liekanomis. Šiuo metu jau yra
nemažas atsparių miltligei veislių pasirinkimas. Ligos kontrolei
naudojami LR registruoti fungicidai, kurie efektyviausi, kai
243 pav. Rožių miltligė (J.Bielotielova, rožės nupurškiamos vos pastebėhttp://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-ijus pirmuosius miltligės simbolezni/bolezni-fotoopredelitel/#
ptomus.
Мучнистая роса)
Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea). Rožių pumpurai paruduoja ir
nunyksta prieš išsiskleisdami. Ant pumpuro ar net jo viduje galima pastebėti pilkos spalvos pelėsius.
Pumpuras gali atrodyti padengtas pilku pūku (244 pav.). Mažos
gelsvai rudos dėmelės gali pasirodyti ir ant žiedlapių (245 pav.).
Sunkiais ligos atvejais tokie
žiedlapiai nukrenta. Kai kurių
veislių rožės yra ypač jautrios
kekeriniam puviniui. Viena iš
efektyviausių prevencinių apsaugos nuo šios ligos priemonių
244 pav. Kekeriniu puviniu užsikrėyra geros oro cirkuliacijos tarp
tęs pumpuras
augalų palaikymas. Tai pasie(http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-ikiama tarp auginamų augalų
bolezni/bolezni-fotoopredelitel/#Серая гниль)
išlaikant optimalius atstumus.
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LR registruoti fungicidai rožių apsaugai gali būti panaudojami pastebėjus
pirmuosius ligos simptomus.

245 pav. Kekerinio puvinio pažeistas rožės žiedas (http://culturaagraria.
blogspot.com/2012/02/podredumbre-grisbotrytis-cinerea.html)

Antraknozė (Sphaceloma rosarum). Ant lapų, taurėlapių atsiranda
tamsiai rudos ar beveik juodos dėmės, jų centras vėliau pasidaro balkšvas
(246 pav.). Audiniai dėmių centre gali iškristi. Užkrėsti lapai įgauna geltoną,
rausvai geltoną ar rausvai rudą spalvą. Mažesnės dėmės atsiranda ant stiebų,
dyglių, vaisių ir žiedkočių. Paprastai jos didėja ir centre įdumba. Užkrėstų
augalo dalių pašalinimas
yra viena pagrindinių apsaugos nuo antraknozės
priemonių. Rožės gali
būti purškiamos LR registruotais
fungicidais.
Nuo rožių antraknozės
tinkami naudoti tie patys
fungicidai kaip ir nuo
rudosios dėmėtligės.
246 pav. Rožių antraknozė (http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-ibolezni/pjatnistosti-listev/#Пурпуровая пятнистость)

Netikroji miltligė (Peronospora sparsa). Netikrosios miltligės požymiai atsiranda ant lapų, stiebų, žiedkočių, taurėlapių, žiedlapių. Šiai ligai
būdingos netaisyklingos formos, nuo raudonos su purpuriniu atspalviu iki
tamsiai rudos spalvos dėmės (247 pav.). Užkrėsti lapai dažniausiai nukrinta. Netikrosios miltligės pilkšvos sporų apnašos pasireiškia tik lapo apatinėje pusėje, o tikrosios miltligės atveju apnašos randamos tiek apatinėje,
tiek viršutinėje lapo pusėje. Netikroji miltligė sukelia gausų rožių lapų kritimą. Šios ligos kontrolei naudojami fungicidai įtraukti į LR registruotų
augalų apsaugos produktų sąrašą. Tarp fungicidų veikliųjų medžiagų nuo
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netikrosios miltligės dažniausiai naudojamos vario
grupės veikliosios medžiagos, mankocebas.
247 pav. Netikroji miltligė
(http://www.rosebook.ru/
articles/uhod-za-rozami/
lozhnaja-muchnistaja-rosa/)

Rūdys (Phragmidium spp.). Pustulės su oranžiškai rudomis sporomis yra matomos apatinėje lapų pusėje (248—249 pav.). Lapai gelsta ir
krinta, jauni ūgliai išsikraipo, džiūsta. Liepos mėn. išsivysto grybo uredosporos. Viršutinėje lapų pusėje atsiranda geltonai rausvos dėmės, kurios
apima visą lapo paviršių. Ūgliai sustorėja, deformuojasi, sutrūkinėja. Vegetacijos pabaigoje pustulės pajuosta – išsivysto žiemojančios grybo stadijos
sporos (teleutosporos), kurios žiemoja pažeistuose stiebuose ir vaisiuose.
Šių dviejų paskutinių grybo vystymosi stadijų sporos gali labai sutrumpinti
rožių žydėjimo laikotarpį, ypač sumažinti augalų prieaugį, priversti numesti lapus, gali ne tik nualinti, bet ir sunaikinti patį augalą. Rūdims plisti palankūs drėgni orai, ypač augalų vegetacijos pradžioje. Liga pristabdoma,
jei užsilaiko sausi ir karšti orai. Rūdžių profilaktikai labai svarbios fitosanitarinės apsaugos priemonės – pažeistų augalų dalių, ypač pasibaigus augalų
vegetacijai, surinkimas ir sunaikinimas. Augalų apsaugai nuo rūdžių naudojami LR registruoti fungicidai.

248 pav. Rožių rūdžių simptomai
(T.Žirkova, http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-i-bolezni/
bolezni-fotoopredelitel/#Ржавчина)
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249 pav. Rožė, serganti rūdimis (http://www.rosebook.ru/articles/
vrediteli-i-bolezni/bolezni-fotoopredelitel/#Ржавчина)

Bakterinis vėžys (Agrobacterium tumefaciens). Ant šaknų, šaknies
kaklelio ir pagrindinių stiebų atsiranda nelygiu paviršiumi, skirtingo dydžio, gumburiuotos išaugos (250 pav.). Iš pradžių jos būna minkštos ir
šviesios, vėliau patamsėja, kietėja ir
galiausiai pūsta. Sergančios rožės
prastai auga, turi mažai ūglių. Tokie
krūmai pamažu žūva. Sergantys augalai turėtų būti iškasami ir sunaikinami. Mažos išaugos gali būti atsargiai išpjaunamos, o žaizda tuoj pat
dezinfekuojama 1 % vario sulfato
tirpalu.
250 pav. Rožių bakterinis vėžys
(http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-i-bolezni/
bolezni-fotoopredelitel/#Бактериальный рак)

Deguliai (Coniothyrium wernsdorffiae). Tai dažna rožių liga, daugiausia plintanti augalų ramybės periodo metu. Ypač liga išplinta, kai augalai žiemoja po priedangomis, kur susidaro padidintos drėgmės ir šilumos
sąlygos. Nuo degulių nudžiūsta daugelis rožių ūglių. Iš pradžių atsiranda
tamsiai raudonos spalvos dėmės su dar tamsesniu centru (251 pav.). Dėmės
didėja apjuosdamos stiebus. Ant apmirusių audinių matyti juodi maži taškeliai – grybo piknidžiai. Serga visų tipų rožės. Jautresni azotu pertręšti
augalai. Svarbiausia apsaugos priemonė yra sergančių stiebų iškarpymas ir
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sudeginimas, kadangi ten
ligos sukėlėjas žiemoja. Po
šios procedūros naudinga
rožes apdoroti vario grupės
preparatais (1 % skiediniu).

251 pav. Deguliai (http://www.rosebook.ru/articles/
vrediteli-i-bolezni/bolezni-fotoopredelitel/#Инфекционный ожог)

Mozaika (Prunus Necrotic Ringspot Virus (PNRSV) ir Apple Mosaic
Virus (ApMV). Tipiški šios ligos simptomai yra ant rožių lapų atsiradusios
chlorozinės dėmės, išsidėsčiusios tarpgysliuose. Tokie lapai dažnai išsikraipo, deformuojasi. Mozaikos simptomai gali būti labai įvairūs ir tik ant pavienių lapų ar ūglių (252 pav.). Ligos simptomus nesunku supainioti su kai kuriais fiziologiniais susirgimais. Sergantys mozaika augalai būna trumpesniais
stiebais, prasčiau auga ir žydi, jautresni žiemos šalčiams. Vaismedžiams mozaikos virusą gali pernešti vabzdžiai apdulkintojai, tačiau įrodyta, kad rožės
užkrečiamos tik skiepijimo metu, todėl kitais būdais virusas rožyne neturi
galimybių išplisti. Jokių cheminių apsaugos priemonių nėra.

252 pav. Rožių mozaikos simptomai
(http://aces.nmsu.edu/ces/plantclinic/documents/rose-mosaic-virus-_od-9__final.pdf)
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Dryžligė (Rose streak virus (RSV), (GTP)). Ant stiebų ir lapų atsiranda apskritos ar žalios dėmės (253 pav.). Nekroziniai pažeidimai gali
atsirasti aplink stiebus
žemiau pumpurų. Virusų
pernešimas ir kontrolė
tokie pat, kaip mozaikos
atveju.

253 pav. Dryžligės viruso simptomai (D. Zlesak,
http://www.extension.umn.edu/gardeninfo/diagnostics/
annualperennial/roses/leavesdiscolored.html)

Amarai (Macrosiphum rosae, M. solanifolii). Vasaros pradžioje beveik įprasta matyti jaunus rožių ūglius ir lapus, apniktus amarų (254 pav.).
Amarų kontrolei gali būti naudojamas žaliasis kalio muilas, insekticidinių
augalų ištraukos, ekstraktai ar insekticidai, įtraukti į augalų apsaugos produktų registruotų LR sąrašą.

254 pav. Amarų kolonijos ant rožių
(http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-i-bolezni/vrediteli-fotoopredelitel/#
Тля зеленая розанная)

Tripsai (Thysanoptera: Thripidae). Pažeidžia rožių pumpurus, todėl
žiedlapių spalva būna nevienalytė, ūgliai deformuoti (255 pav.). Suaugę
tripsai yra labai judrūs, mažyčiai, ploni, verpstės formos, rusvai gelsvos
spalvos vabzdžiai plunksniškais sparnais. Lervos būna šviesios, gelsvai
žalsvos spalvos. Tripsų plitimui tinkami karšti ir sausi orai, ypač jei tai
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užsitęsia. Nuo tripsų rožės purškiamos insekticidinių augalų ištraukomis, ekstraktais, insekticidais, registruotais naudoti LR.

255 pav. Tripsų pažeidimas (http://www.rosebook.ru/
articles/vrediteli-i-bolezni/vrediteli-fotoopredelitel/#Трипсы)

Rožinė cikadėlė (Edwardsiana rosae). Gana paplitę lauke augančių
rožių kenkėjai. Cikadėlės—smulkūs, 3–3,5 mm ilgio vabzdžiai, stogiškai
sudėtais sparneliais, gelsvai baltomis užpakalinėmis kojomis. Lervutės
balkšvos, besparnės, mažai judrios, panašios į suaugėlius. Nimfos turi
sparnų pradmenis. Per vasarą išsivysto dvi kartos. Cikadėlės maitinasi apatinėje lapų pusėje čiulpdamos augalų sultis. Lapai būna išmarginti smulkiomis, baltomis dėmelėmis, nes cikadėlių seilės ardo chlorofilą (256
pav.). Stipriai pažeisti lapai nukrinta. Žiemoja kiaušinėliai ant rožių žievės.
Pirmoji karta užauga birželio viduryje, antroji – rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Mėgsta sausą, šiltą orą. Galima naudoti ovicidus prieš prasidedant
augalų vegetacijai. Vegetacijos metu augalai nuo rožinių cikadėlių apdorojami insekticidinių augalų ištraukomis, ekstraktais, LR registruotais insekticidais.

256 pav. Rožinės cikadėlės ir jų pažeidimai
(http://www.rojaussodai.lt/forumas/viewtopic.php?f=127&t=2582&start=15)
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Rožiniai lapsukiai (Archips rosana). Tai gana paplitę kenkėjai. Suaugę, išskleistais sparnais drugiai būna 18—22 mm pločio, rudi. Jauni vikšrai balzganos spalvos, vėliau pasidaro pilkšvai žali, ruda galva, 20—22 mm
ilgio. Žiemoja lapsukių kiaušinėliai. Vikšrai apgraužia pumpurus, vėliau ir
lapus (257 pav.), sutraukia juos voratinkliu į kuokštus ir ten slepiasi. Rožėms gali kenkti keturios lapsukių rūšys. Nuo rožinio lapsukio rožės purškiamos LR registruotais insekticidais pumpurams sprogstant. Bacillus thuringiensis var. kurstaki biopreparatai kai kuriose šalyse yra naudojami.

257 pav. Rožinio lapsukio pažeidimai (T.Lohrer, http://www.arbofux.
de/heckenwickler.html; http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-i-bolezni/
vrediteli-fotoopredelitel/#Листовертка розанная)

Rožiniai geltonieji pjūkleliai (Arge rosae). Tai paplitę rožių kenkėjai. Suaugę vabzdžiai apie 10 mm ilgio, rausvai rudi, skaidriais sparnais,
juoda galva ir krūtinėle. Pjūklelio patelė kiaušdėčiu praduria jaunų ūglių
audinius ir į jų vidų deda kiaušinėlius, todėl pažeidimo vietos išilgai įtrūksta ir apdžiūsta. Pažeisti augalai blogai auga. Žiemoja lervos žemėje pasigaminusios kokonus. Pjūklelio lervos 18–20 mm ilgio, žalsvos, geltona
nugara ir juodomis karpelėmis šonuose, turi 9 poras kojų. Pirmieji suaugę
pjūkleliai pasirodo gegužės pabaigoje. Kenkia jų lervos, apgrauždamos
lapus, palikdamos tiktai pagrindines gyslas (258 pav.). Per sezoną išsivysto
dvi kartos. Daugiausia kenkia rugpjūčio—rugsėjo mėnesiais. Dirvą po rožių
krūmais rekomenduojama perkasti, tokiu būdu sutrikdant kenkėjų žiemojimą. Pjūklelių skraidymo metu ir pasirodžius jaunoms lervoms rožes galima purkšti insekticidinių savybių turinčių augalų nuovirais, ekstraktais ir
LR registruotais insekticidais.
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258 pav. Rožinio geltonojo pjūklelio pažeidimai
(http://www.flickr.com/photos/23079686@N08/4796591677/sizes/m/in/photostream/)

Gleivėtieji pjūkleliai (Endelomyia aethiops). Dažnai pasitaikantys
lauke augančių rožių kenkėjai. Lervos apie 10 mm ilgio, žalsvai gelsvos,
gleivėtos, raudona galva. Išsivysto viena karta per metus.
Kenkia
birželio—rugpjūčio
mėnesiais. Lervos graužia
lapų paviršių, palieka vien
gyslas (259 pav.). Žiemoja
lėliukės dirvoje. Apsaugos
priemonės rekomenduojamos
kaip ir nuo rožinių geltonųjų
pjūklelių.
259 pav. Gleivėtojo pjūklelio pažeidimai
(http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-i-bolezni/vreditelifotoopredelitel/#Пилильщик розанный)

Ūgliniai pjūkleliai (Ardis bruniventris). Kenkia ir lauke, ir šiltnamiuose augančioms rožėms, nes pažeidžia jų ūglius. Suaugę pjūkleliai būna juodi, stikliškais juosvo atspalvio sparnais, 5—6 mm ilgio. Lervos balsvai kreminės, 10—12 mm ilgio, su 11 porų kojų. Žiemoja dirvoje pasigamintuose kokonuose. Suaugėliai pasirodo gegužės mėnesį. Patelės deda
kiaušinėlius ant jaunų ūglių viršūnių. Išsiritusios lervutės pragraužia 3–4
cm taką ūglio viduje žemyn, ūgliai vysta ir džiūsta (260-261 pav.). Lervos
ūglyje išgyvena apie mėnesį. Kenkia birželį–liepą ir gali padaryti daug žalos. Pažeistus ūglius būtina nukarpyti ir sudeginti. Dirvą po rožių krūmais
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naudinga perkasti. Pjūklelių skraidymo metu rožes purkšti LR registruotais
insekticidais.

260 pav. Ūglinio pjūklelio pažeidimai (T.Dronova,
http://www.rosebook.ru/articles/vrediteli-i-bolezni/vreditelifotoopredelitel/#Пилильщик розанный)

261 pav. Ūglinio pjūklelio lerva (http://www.roziusodinukai.lt/search/label/Ro%C5%BEi%C5%B3%20sveikata)

Žiedpumpuriniai pjūkleliai (Monardis plana). Suaugę būna 6—7
mm ilgio, juodi. Lervos 13—14 mm ilgio, turi 22 poras kojų, su ruda dėme
ant galvos. Jos apgraužia susiformavusius žiedpumpurius, padarydamos
juose netaisyklingas išgraužas arba nugraužia viršūnes. Išsivysto viena
karta per metus. Apsaugos priemonės rekomenduojamos kaip ir nuo rožinių geltonųjų pjūklelių.
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Rožių skydamariai (Aulacaspis rosae). Patelės yra beveik apskritos, plokščios, baltos, apie 2 mm skersmens. Patinėliai daug mažesni, siauri, pailgi. Šie vabzdžiai čiulpia augalo sultis ir gyvena kolonijomis ant rožių, gervuogių stiebų (262 pav.). Per metus gali išsivystyti iki trijų kartų.
Pasibaigus augalų vegetacijai po patelių skydeliais galima rasti įvairių vystymosi tarpsnių skydamarių. Geriausia apsauga yra iškarpyti ir
sudeginti skydamariais užkrėstus
rožių stiebus. Pavasarinis rožių
purškimas ovicidais prieš prasidedant augalų vegetacijai rekomenduojamas nuo skydamarių. LR
registruoti insekticidai gali būti
naudojami rožių apsaugai.
262 pav. Rožių skydamariai
(http://dimetris.com.ua/forum/viewtopic.php?t=5389)

263 pav. Voratinklinės erkės
pažeidimai (T. Dronova,
http://www. rosebook.ru/ articles/
vrediteli-i-bolezni/ vreditelifotoopredelitel/# Паутинный клещ)
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Paprastoji voratinklinė erkė
(Tetranychus urticae). Kenkėjai gyvena
kolonijomis apatinėje lapų pusėje ir
siurbia augalų sultis. Išsiurbti lapai tampa šviesiai geltonos spalvos, ir augalai
įgauna nesveiką išvaizdą (263 pav.).
Stipriai pažeisti lapai sudžiūsta, nukrinta, augalai nyksta. Erkės ant lapų formuoja ploną voratinklį. Šie kenkėjai
ypač išplinta užsitęsus sausiems ir karštiems orams. Erkių apniktus augalus
rekomenduojama purkšti LR registruotais akaricidais. Augalų apsaugai gali
būti panaudojami akarifagai, pavyzdžiui, JAV Konektikuto valstijoje rožių
apsaugai naudojama grobuoniška erkė
Neoseiulus fallacis.

3.30. Šalavijų (Salvia spp.) ligos ir kenkėjai
Miltligė (Erysiphe spp.). Šalavijų lapus padengia baltos, miltų pavidalo apnašos (264 pav.). Lapai išsikraipo, pagelsta, džiūsta. Augalų apsaugos metodai — kaip ir kitų augalų apsaugos nuo miltligės atvejais.

264 pav. Miltlige sergantis šalavijo lapas
(http://www.pestid.msu.edu/PlantDiseases/PowderyMildew/tabid/102/Default.aspx)

Netikroji miltligė (Peronospora lamii). Liga sukelia šalavijų lapų
dėmėtumą ir susiraukšlėjimą (265 pav.). Netikroji miltligė labai greitai
plinta vėsiu ir drėgnu oru. Simptomai labai panašūs į maisto medžiagų trūkumo sukeliamus simptomus: lapai pagelsta, tampa dėmėti – atsiranda
kampuotos dėmės, apribotos lapų gyslų. Tačiau šiuo atveju lapų apatinėje
pusėje matyti puri, rusvai pilkšva apnaša. Svarbiausios augalų apsaugos
nuo netikrosios miltligės priemonės yra fitosanitarinės, prevencinės: augalų
dalių ar net ir augalų su ligos simptomais šalinimas, augalų liekanų sunaikinimas pasibaigus augalų vegetacijai. Augalų vegetacijos metu gali būti
naudojami LR registruoti fungicidai.

265 pav. Netikrosios miltligės simptomai (L. Pundt,
http://www.hort.uconn.edu/ipm/greenhs/htms/downymlgh.htm)
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Lapus pažeidžiantys nematodai (Aphelenchoides spp.) (266 pav.).
Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.) ligos ir kenkėjai. Cheminių augalų apsaugos produktų, registruotų LR, nėra.

266 pav. Aphelenchoides spp. pažeisti Salvia spp. lapai
(http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Pages/foliarnematodes.aspx)

Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae) (267 pav.). Žr.
Rožių (Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.

267 pav. Paprastoji voratinklinė erkė
(http://www.myheartsmission.com/tag/spider-mites-on-salvia/)

Amarai (Aphidoidea). Žr. Astrų (Aster spp.) ligos ir kenkėjai.
3.31. Šilokų (Sedum spp.) ligos ir kenkėjai
Pašaknio, šaknų puviniai (Rhizoctonia solani, Fusarium spp.).
Šaknys ir stiebo apačia pūva, įgauna juodą arba rudą spalvą (268 pav.).
Ties dirvos paviršiumi ant stiebo gali atsirasti šlapiuojančios dėmės. Apdorojimas fungicidais gali būti pernelyg brangus, be to, dažniausiai tai nėra
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patikima kontrolės priemonė.
Geriausia susirgusius augalus
kuo greičiau pašalinti.
Kekerinis
puvinys
(Botrytis cinerea). Šis grybas
gyvena visur ir paprastai užkrečia senstančias bei sužeistas
augalų dalis. Užkrėstos augalų
dalys padengiamos pilku puriu
pelėsiu. Grybas sudaro sporas,
jos plačiai pasklinda aplinkoje.
Nuo sergančių audinių patoge268 pav. Pašaknio puvinio pažeisti
šilokai (R.Reeser, http://plantdiagnostics. nas plinta ant sveikų augalo
umd.edu/level3.cfm?causeID=414)
dalių ir sukelia augalo nykimą.
Мучнистая роса)
Ligai plisti optimalios aplinkos
sąlygos – kai drėgna ir vėsu bei gausu pasenusių augalų dalių (sunokusių
vaisių, peržydėjusių žiedų žiedlapių). Apsaugos nuo kekerinio puvinio sistemoje svarbiausios yra fitosanitarinės priemonės. Būtina nuolat šalinti
negyvas ir pasenusias augalų dalis. Jei liga perėjo ant lapų ar stiebų, vos tik
tai pastebėjus, augalų apsaugai reikėtų pasitelkti LR registruotus
fungicidus.
Lapų
dėmėtligės
(Cercospora spp., Colletotrichum spp., Septoria spp).
Lapų dėmėtligės yra labai
dažnos. Pagrindiniai požymiai – tai ryškiai atribotos
nekrozinės dėmės ant augalų
lapų (269 pav.), kurias sukelia įvairių rūšių patogeniniai
grybai. Lapų dėmėtligės paprastai paplinta drėgnomis
vasaromis ir gali tapti labai
269 pav. Septorioze sergantis šilokas
(http://www.extension.umn.edu/gardeninfo/diagno pavojingos, jei dėmių atsistics/annualperennial/sedum/ leavesspots.html)
randa labai daug ir jos pradeda susilieti.
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Vos pastebėjus pirmuosius dėmėtligių simptomus, augalus rekomenduojama apdoroti LR registruotais fungicidais.
Miltligė (Erysiphe spp.). Miltligės sukėlėjai yra obligatiniai augalų
parazitai, kurie gyvena ant augalų lapų paviršiaus sudarydami haustorijas,
kuriomis siurbia maisto medžiagas iš augalo-šeimininko. Ant lapo paviršiaus matomos baltos apnašos – tai grybienos ir sporų grandinėlių ant stačių konidijakočių masė (270 pav.). Sporas išnešioja vėjas. Ant augalų audinių paviršiaus jos sudygsta labai lengvai, ypač tada, kai pakanka drėgmės. Pavasarį ant miltlige sirgusių augalų liekanų randamos mažos, juodos
spalvos struktūros – grybo periteciai, todėl fitosanitarinės augalų apsaugos priemonės yra
ypač svarbios augalų
apsaugos nuo miltligės
sistemose. Vegetacijos
metu naudotini LR nuo
miltligės registruoti fungicidai.
270 pav. Miltlige sergantis šiloko lapas
(http://www.pestid.msu.edu/PlantDiseases/Powdery
Mildew/tabid/102/Default.aspx)

Rūdys (Puccinia spp.). Rūdgrybiai yra specializuoti obligatiniai parazitai, galintys sukelti ligą vienos arba dviejų rūšių augalamsšeimininkams, t. y. jų vystymuisi reikalingi tarpiniai augalai-šeimininkai.
Rūdžių infekcijos simptomai – tai rūdžių spalvos sporų sankaupos, spuogeliai ant apsikrėtusių augalų lapų ar stiebų. Aplinkiniai audiniai būna šviesesnės spalvos, pageltę, patys augalai dažnai būna sunykę.
Labai svarbi apsaugos nuo rūdžių priemonė yra tarpinių augalų šalinimas. Dažniausiai sergantys augalai nuo rūdžių purškiami LR registruotais fungicidais, kai pasireiškia pirmieji ligos simptomai.
Stiebo puvinys (Sclerotium rolfsii). Pirmieji ligos simptomai pasireiškia tuo, kad pagelsta ir nukrinta apatiniai augalo lapai (271 pav.). Vėliau pradeda vysti visas augalas, kuris galiausiai žūsta. Stiebo apatinėje
dalyje prie dirvos paviršiaus paprastai matyti baltos spalvos, panaši į vatą
grybo micelio masė, jos paviršiuje galima pastebėti smeigtuko galvutės
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dydžio nuo tamsiai geltonos iki rausvai rudos
spalvos žirnelio pavidalo
skleročius.
Svarbiausia ligos
kontrolės priemonė yra
sergančių augalų pašalinimas kartu su dirvos
paviršiumi aplink augusį
augalą.
271 pav. Stiebo puvinio pažeistas šilokas
(http://kevinsonger.blogspot.com/2010/08/should-i-usesucculent-plant-such-as.html)

Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus) (272 pav.) (žr. Rododendronų (Rhododendron spp.) ligos ir kenkėjai).

272 pav. Juodasis pjovėjas (Otiorhynchus sulcatus)
(http://www.brc.ac.uk/dbif/familiesresults.aspx?id=84)
3.32. Tulpių (Tulip spp.) ligos ir kenkėjai
Kekerinis puvinys (Botrytis tulipae). Tai labai paplitusi tulpių liga.
Kitiems augalams žalos nedaro. Ant pražydinamų tulpių kartais aptinkamas ir Botrytis cinerea. Grybas plinta sporomis, kurios išlieka dirvoje, o
167

ant svogūnų išsivysto skleročiai. Pirminiai ligos požymiai išryškėja jau
ankstyvą pavasarį: maždaug 5 cm daigeliai nustoja augti, nelapoja arba
lapoja labai lėtai. Greitai šie augalai apsitraukia pilkšvai rudu pelėsiu (273
pav.). Nuo tokių augalų oro srovėmis ar su lietaus lašais grybo sporos patenka ant sveikų augalų. Tada ant įvairių augalo dalių atsiranda pilkšvai
balti taškeliai. Balti arba rusvi taškeliai išmargina ir žiedus (274 pav.). Nustatyta, kad šių dėmelių grybiena negyva, todėl jos nesiplečia. Tačiau netrukus, ypač kai oras vėsus ir drėgnas, atsiranda naujos apvalios arba netaisyklingos formos dėmės. Jos
plinta labai greitai ir ištisai aptraukia lapo paviršių. Sukėlėjas
per stiebą, sudarydamas elipsės
formos dėmes, prasiskverbia ir į
svogūną. Jeigu tuo metu dirvos
temperatūra žema, svogūnai gali
supūti. Apkrėstų svogūnų dengiamojo lukšto viršutinėje ar
apatinėje pusėje matyti tamsūs
blizgantys skleročiai. Ant išori273 pav. Kekeriniu puviniu serganti
nio maitinamojo lukšto, kartais
tulpė (F. Faretra, http://www.plantwise.org/ ir ant antro maitinamojo lukšto
default.aspx?site=234&page=4279&dsID=
gali būti mažų įdubusių žaizde9611)leavesspots.html)
lių. Kai kurių veislių sutrūkinėja
svogūno dugnelis ir per žaizdeles lengvai prasiskverbia kiti
patogeniniai mikroorganizmai.
Liga labiau plinta, kai saugykloje žema temperatūra. 20 °C
temperatūroje, net kai santykinė
oro drėgė didelė (≥ 95 %), sukėlėjas būna latentinės būklės.
Pasodinti apsikrėtę svogūnai
gali augti normaliai arba supūti
prieš sudygstant. Kekeriniu pu274 pav. Baltų arba rusvų
viniu labiau serga pavasario
taškelių išmarginti žiedai
šalnų pakąstos tulpės.
(http://plantdiagnostics.umd.edu/
level3.cfm?causeID=614)
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Fuzarinis puvinys (Fusarium oxysporutn f. tulipae). Liga labiau išplinta, kai svogūnai apdaužomi ir sužalojami, auginamos šiai ligai neatsparios veislės (‘Apeldoorn’ ar kitos Darvino hibridinės tulpės). Plitimui palankus šiltas ir drėgnas oras. Ant svogūno atsiranda minkštos, rusvai rožinės dėmės su šviesiai rudu apvadu. Dėmės neįsiskverbia į svogūną gilyn
tol, kol nepasiekia dugnelio. Kai puvinys pasiekia dugnelį, svogūnas supūva per keletą dienų. Dugnelis, kaip ir svogūno lukštai, pūva minkštai. Kartais tarp svogūno lukštų susidaro rožinė grybiena. Po kiek laiko svogūno
audiniai sukietėja. Liga gali padaryti daug žalos šiltose, blogai vėdinamose
saugyklose. Užsikrėtę svogūnai supūva labai greitai. Dirvoje grybiena išlieka gyvybinga iki 8 metų. Lauke fuzarioze svogūnai dažniausiai užsikrečia paskutinėmis augimo savaitėmis. Šaknys ir antžeminė dalis dažniausiai
atrodo normaliai, tik augalai greičiau pradeda džiūti, o svogūnai supūva
saugyklose. Kartais dar prieš iškasant svogūną dugnelis ir apatinė stiebo
dalis būna pažeista arba pamelsvėję ar parausvėję lapai. Ankstesniame augimo periode liga neplinta todėl, kad tulpių šaknyse, stiebuose ir dar dengiamuosiuose lukštuose yra daug aktyvaus gliukozido A tulipalino, didinančio augalų atsparumą fuzariozei. Paskutinėmis augimo savaitėmis dengiamuosiuose lukštuose šios medžiagos sumažėja, kartu labai sumažėja ir
svogūnų atsparumas. Ligos plitimas labai priklauso nuo dirvos temperatūros. Pavyzdžiui, kai per paskutines 3 augimo savaites užkrėstos fuzarioze
dirvos temperatūra buvo 13 °C, saugyklose supuvo 3 % svogūnų, o kai 24
°C–net 80 %. Kitame bandyme svogūnai taip pat buvo pasodinti į užkrėstą
dirvą ir spalio mėnesį auginti 11 arba 17 °C temperatūroje, o gegužės–
birželio mėnesiais 10–14 arba 14–18 °C temperatūroje. Saugyklose supuvo
daugiausia svogūnų (42 %), augusių šiltesnėje dirvoje. Visi svogūnai buvo
sveiki, kai augo 11 ir 10–14 °C temperatūros dirvoje. Taigi svogūnų nereikia sodinti per anksti, kai dirva dar šilta.
Fuzariozės pažeisti svogūnai išskiria etileną. Net ir nedidelė šių dujų
koncentracija sukelia fiziologinius pakitimus – gumozę (ant išorinio maitinamojo lukšto kaupiasi gumingas sluoksnis), akluosius pumpurus, žiedpumpurių nekrozę, augalus deformuoja, kartais žūva antžeminė dalis. Nustatyta, kad pažeistas svogūnas per valandą išskiria 6 ml metileno, o net 0,3
ml/1 etileno trikdo normalų šaknų augimą. Etilenas ypač daug žalos padaro
pražydinamoms tulpėms.
Sklerotinis tulpių puvinys (Sclerotinium tulparum, Sclerotinia bulborum). Puvinys pažeidžia viršutinę svogūno dalį. Ji papilkėja, tačiau lieka
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kieta. Šaknų paprastai nepažeidžia, o svogūno dugnelį retai. Grybas dauginasi 0,8 cm skersmens skleročiais, kurie būna arba svogūnuose, arba dirvoje arti jų. Jauni skleročiai balti, vėliau pilki, o dar vėliau pajuoduoja ir sukietėja. Užkratas dažniausiai prasideda svogūno kaklelyje ir plinta į abi
puses įvairaus dydžio netaisyklingomis dėmėmis. Nesveiki svogūnai dažniausiai supūva dar prieš sudygstant, o jei ir sudygsta, auga lėtai ir daugelis
supūva dar prieš tulpėms žydint.
Sergančius augalus reikia iškasti su žeme ir sudeginti. Skleročiai sunyksta tik dezinfekuojant dirvą garais. Tulpes į tą pačią dirvą rekomenduojama sodinti kas 5 metai.
Žiedlapių margligė (Tulip-breaking virus (TBV)). Virusas pažiedžia tik dviejų genčių augalus: Tulipa spp. ir Lilium spp. Rožiniai, raudoni,
violetiniai žiedai būna su šviesiais (baltais, geltonais) dryžiais (275 pav.).
Virusas suardo žiedų epidermį ir išryškėja mezofilo spalva. Šios rasės virusas pažeidžia ir baltas bei geltonas tulpes, tik neišryškėja dryžiai. Pažeisti
augalai dažniausiai būna menki, svogūnai smulkūs. Kartais žiedų spalva
nepakinta, tik ant žiedlapių atsiranda tamsesnio atspalvio dryžiai, nes pažeistame epidermyje virusas skatina antocianų susidarymą. Ant pažeistų
lapų ir stiebų atsiranda šviesesnės juostos ar dryžiai.

275 pav. TBV pažeisti tulpių žiedai
(http://digitalbotanicgarden.blogspot.com/2010/04/
english-florists-tulip-tulipa-sp.html)

Šio viruso yra kelios rasės. Ligos požymiai ant lapų ir stiebų išryškėja tada, kai pažeidžia virulentinės viruso rasės. Dažnai margažiediškumas perduodamas iš kartos į kartą. Iš tokių paminėtina veislė ‘Zomer schoon’, išvesta prieš 300 metų, ir daugelis kitų. Kai kurios margažiedės tul170

pės, pavyzdžiui, ‘Homes King’, ‘Prince Carnaval’, ‘General de Wet’, išvestos lytinės hibridizacijos būdu. Labai retai, pasikeitus sąlygoms, virusas
pereina į latentinę būklę. K. Kliuzijus 1576–1585 m. pastebėjo, kad margažiedės tulpės silpnesnės, jų svogūnai labiau pūva. Tik 1918 m. buvo konstatuota, kad žiedo spalvą keičia virusas. Tiriant šią ligą, daug nusipelnė
olandų mokslininkai, ypač prof. E. van Slogteren. Ja ypač serga vėlyvosios
veislės. Anksčiau Darvino hibridinės tulpės buvo atsparios, tačiau dabar
jau daugelis jų užsikrėtusios. Šią ligą į vegetacijos pabaigą labai sparčiai
platina amarai.
Vienintelė racionali kovos priemonė – margažiedžių tulpių naikinimas, amarų gausumo kontrolė. Būtina stengtis augalų neapkrėsti skinant
žiedus – stiebus geriau laužti, o jei pjaunama peiliu, jį reikia nuolat dezinfekuoti (kalio permanganatu, natrio trifosfatu, natrio hipochloritu, 70 %
etilo alkoholiu ar kt.).
Augusto liga (Tobacco necrosis virus (TNV)). Virusas 1929 m. buvo išskirtas iš tulpių veislės ‘Queen Augusta’, nuo to ir kilo pavadinimas.
Ant lapų ir stiebų atsiranda rudi nekroziniai dryžiai (276 pav.). Pažeistas
augalas neauga, stiebas ir
lapai išlinksta, nežydi arba
žiedai būna dryžuoti. Ant
svogūnų lukštų atsiranda
įdubusios stikliškos, vėliau
ruduojančios dėmės. Jos gerai matyti svogūno skerspjūvyje. Liga nepersiduoda dukteriniams svogūnams, tačiau
jie išauga smulkūs ir prekinės
276 pav. TNV pažeidimai
vertės neturi, o ilgainiui ir
(http://explow.com/TNV)
visai išsigimsta.
Ligą platina grybo Olpidium brasicae zoosporos, kurios paprastai
aptinkamos ant javų ar kitų žemės ūkio augalų (runkelių) šaknų. Pastebėta,
kad ligos požymiai labai ryškūs ant pražydinamų tulpių, ypač jei svogūnai
laikyti šaltai. Saugant augalus būtina šalinti sergančius augalus ir laikytis
sėjomainos.
Dryžligė (Tobacco rattle virus (TRV)). Ant tulpių lapų išilgai gyslų
pasirodo balkšvos ar permatomos pailgos dėmės. Įvairių atspalvių raudonžiedžių veislių žiedlapius išmargina tamsūs, beveik juodi dryžiai, o balta171

žiedžių ir geltonžiedžių — permatomi. Pažeisti augalai būna maži. Virusas
daugiausia pažeidžia ankstyvąsias veisles. Ligos sukėlėją per šaknis rudenį
platina Trichodorus spp. genties nematodai. Kai dirvos temperatūra žemesnė kaip 5 °C ir aukštesnė kaip 25 °C, nematodai pereina į latentinę
būklę, todėl ši liga ne taip plinta, kai tulpės sodinamos vėliau.
Tulpėse parazituoja mažiausiai 9 virusų rūšys. Dažniau aptinkami:
Arabis mosaic virus (ArMV), Lily symptomless virus (LSV), Cucumber
mosaic virus (CMV).
Svogūnų puviniai (Penicillium spp., Fusarium spp.). Šie puviniai
plinta sandėliuose ir dažniausiai susiję su mechaniniais ar erkių padarytais
pažeidimais. Infekcijos plitimui palankios drėgnos aplinkos sąlygos. Užkrėsti svogūnai sausai
pūva ir dažnai pasidengia arba melsvai žaliu
(Penicillium spp.) (277
pav.), arba rausvu (Fusarium spp.) pelėsiu. Saugant augalus būtina
vengti bet kokių svogūnų
sužeidimų.
Užkrėstus
svogūnus rekomenduojama sunaikinti.
277 pav. Penicillium spp. pažeistas tulpės svogūnas
(http://www.sciencephoto.com/image/15380/530wm/
B2750062-Blue_mould_on_tulip_bulb-SPL.jpg)

Šlapiasis puvinys (Erwinia carotovora). Užsikrėtę augalai nežydi
arba žiedai nunyksta prieš pražysdami. Viršūnės atrodo pavandenijusios ir
nyksta. Užkrėsti svogūnai turi nemalonų kvapą ir būna minkšti, yra. Būtina
visus pažeistus svogūnus atrinkti ir sunaikinti. Sodinti tik sveikus, nesužeistus svogūnus optimaliais tarpais, neužmirkusiuose plotuose. Laikytis
sėjomainos. Darbo įrankius dezinfekuoti.
Amarai (Mysodes persicae, Neomyzus circumflexus, Macrosiphum
euphorbia, Aphis fabae ir kt.) (278 pav.). Amarai platina kai kurias virusines ligas. Jų bioekologija, žala, pažeidimų simptomatika, apsaugos metodai
panašūs kaip ir kitais amarų atvejais.
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278 pav. Amarų kolonija ant tulpės pumpuro
(http://bugguide.net/node/view/621764/bgimage)

Didžioji svogūninė musė (Merodon equestris). 12—18 mm ilgio
dvisparnis vabzdys, primenantis kamanę (279 pav. kairėje). Kenkia apie 18
mm ilgio begalvės ir bekojės balsvos ar gelsvos lervos (279 pav. dešinėje),
kurios svogūnuose išgraužia landas. Pažeisti svogūnai dažniausiai supūva,
o jei kartais sudygsta, tai augalai skursta, išauga smulkūs žiedai. Lervos
svogūnuose (paprastai jų randama po vieną) ir žiemoja. Anksti pavasarį iš
jų išsivysto lėliukės, o po mėnesio – suaugusios musės. Jos šalia gėlių deda
kiaušinėlius, iš jų išsivysčiusios lervos pradeda gėlėms kenkti. Pažeistus
augalus būtina šalinti,
netręšti svogūninių
gėlių mėšlu, neauginti šalia mėšlo sankaupų. Lervutės žūva,
svogūnus 3 val. palaikius 43 oC temperatūros vandenyje.
279 pav. Didžioji svogūninė musė ir jos lervos
pažeidimas (http://dwpicture.com.au/picture.asp?picture=680)
Svogūninė žiedmusė (Eumerus tuberculatus). Tai 7–9 mm ilgio
rusvai žalios spalvos dvisparnis vabzdys (280 pav. kairėje). Lervos (280
pav. dešinėje) iki 11 mm ilgio, begalvės ir bekojės, raukšlėtos, išgaubta
nugara, pilkšvos. Svogūnuose jų gyvena po keliolika ir net iki 77. Pažeisti
svogūnai dažniausiai supūva. Lervos peržiemoja dirvoje arba svogūnuose,
pavasarį virsta lėliukėmis, iš jų išaugusios musės skraido erškėčiams žydint
ir deda kiaušinėlius panašiai kaip didžioji svogūninė musė. Apsaugos
priemonės taip pat, kaip ir didžiosios svogūninės musės.
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280 pav. Svogūninės žiedmusės suaugėlis ir lervos
(http://72.44.83.99/photogallery.php?photo_id=6718)

Šaknų erkutė (Rhysoglyphus echinopus). Pažeidžia beveik visų rūšių augalų svogūnus ar gumbasvogūnius. Tai 0,7–1 mm ilgio voragyvis,
apaugęs retais plaukeliais, gelsvos spalvos, su 4 poromis kojų. Lervos panašios į suaugėlius, tik turi 3 poras kojų. Erkutės ir jų lervos graužia sultingus lukštus, dėl to gėlės nyksta arba menkai auga ir blogai žydi. Erkutė gali
sukelti svogūnų šerdies puvinį. Palankios plitimui sąlygos tada, kai gana
drėgna ir aukšta temperatūra. Nepalankiomis sąlygomis sudaro hipopusus.
Saugant augalus būtina laikytis sėjomainos, sodinti tik sveikus svogūnus, o
pažeistus 3 val. mirkyti 43 oC temperatūros vandenyje. Sandėliuose palaikyti 2 oC temperatūrą. Minkštus ar sugedusius svogūnus atrinkti ir sunaikinti.
Pelės (Murinae). Dažną pavasarį tulpių svogūnus išgraužia pelės.
Dažniau jos kenkia po šiltos žiemos arba tada, kai tulpės uždengiamos dar
neįšalus žemei. Pelės nuodijamos į urvus dedant užnuodytus jaukus.
Stiebinis nematodas (Ditylenchus dipsaci). Žr. Flioksų (Phlox spp.)
ligos ir kenkėjai. Šis nematodas buvo
aprašytas Olandijoje 1906 m. Tai vienas pavojingiausių tulpių kenkėjų. Pažeisti žiedai būna deformuoti, nukrypę
į vieną pusę. Išlinkusioje vietoje ant
stiebo atsiranda mažų įtrūkimų, jie plečiasi stiebu žemyn; čia pastebima žiedo
atspalvio pigmentų, o žiedlapiai dažnai
pažaliuoja (281 pav.). Kartais epidermis sutrūkinėja ir prie lapų pamato.
281 pav. Ditylencus dipsaci
Pažeisti svogūnai būna minkšti, išoripažeidimas (http://gazigazito.hu/
niai maitinamieji lukštai išblukę arba
?modul=oldal&tartalom=492083)
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gelsvi, kartais svogūno skerspjūvyje matyti rudi ratai. Pažeistus augalus
būtina naikinti. Užkrėstame lauke neauginti 4–5 metus tulpių, svogūnų,
česnakų, petražolių, žirnių, špinatų. Rekomenduojame tokiuose laukuose
pasėti nematocidinių augalų: gvazdikinį serentį, garstyčių. Sodinamąją
medžiagą patariama beicuoti LR registruotais beicais arba mirkyti 45 ºC
vandenyje 3 val. Nematocidai mūsų respublikoje nenaudojami.
3.33. Vilkdalgių (Iris spp.) ligos ir kenkėjai
Lapų dėmėtligė (Didymellina poecilospora). Tai dažnai pasitaikanti
vilkdalgių liga (282 pav.). Būdingi simptomai – netaisyklingos, mažytės
dėmelės su geltonais krašteliais, išsibarsčiusios po visą lapą. Esant sunkiai
infekcijai, dėmelės ant lapų susilieja į ruožus. Po žydėjimo šie greitai didėja, lapai gali visiškai paruduoti ir susitraukti. Nors grybas neužkrečia šakniastiebių, vėlesnės infekcijos gali sunaikinti lapus ir taip labai susilpninti
šaknyną.
Ligos kontrolei svarbiausia gera augalų priežiūra ir fitosanitarija.
Grybas žiemoja ant senų lapų, su augalų liekanomis, todėl rudenį, kai dėl
šalnų jau būna žuvusios antžeminės augalų dalys, augalai turėtų būti nupjauti ir pašalinti. Pavasarį gali būti naudojami LR registruoti fungicidai,
kai tik atželia augalai.

282 pav. Lapų dėmėtligės simptomai
(http://www.ipm.msu.edu/perennials/didymellinaleafspot.htm)

Rūdys (Puccinia iridis). Ligos simptomai, daroma žala ir apsaugos
principai tokie pat, kaip nuo kitų rūdžių (283 pav.).
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283 pav. Rūdžių pustulės ant vilkdalgių lapų
(http://www.gapphotos.com/imagedetails.asp?imageno=106363)

Šakniastiebių puvinys (Botrytis convoluta). Susirgę vilkdalgiai pavasarį neatželia. Iškasti šakniastiebiai būna supuvę, bet nedvokia (284
pav.). Drauge su blizgiais
juodais skleročiais ant supuvusių audinių ar jų viduje gali
būti ir pilkas pūkuotas pelėsis.
Efektyviausia kontrolės
strategija yra prevencija. Būtinas užkrėstų augalo dalių ir
šakniastiebių pašalinimas.
284 pav. Vilkdalgių šakniastiebių puvinio
simptomai (http://www.cdn-iris.ca/editorial.html)
Šlapiasis puvinys (Erwinia carotovora). Užsikrėtę augalai nežydi
arba žiedai nunyksta dar nepražydę. Augalų viršūnės atrodo pavandenijusios ir nyksta. Užkrėsti šakniastiebiai turi nemalonų kvapą ir būna minkšti,
yra (285–286 pav.). Būtina visus pažeistus šakniastiebius sunaikinti. Sodinti tik sveikus, nesužeistus svogūnus optimaliais tarpais, neužmirkusiuose plotuose. Laikytis sėjomainos. Darbo įrankius dezinfekuoti.
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285 pav. Šlapiuoju puviniu užsikrėtę vilkdalgiai
(http://www.flickr.com/photos/versicolor/3622536730/)

286 pav. Šlapiojo puvinio simptomai (M. Grabowski,
http://www.extension.umn.edu/gardeninfo/diagnostics/
annualperennial/iris/rhizomes.html)
Bakterinė lapų dėmėtligė (Xanthomonas campestris). Pagrindinis
simptomas – skaidrios, netaisyklingos dėmės ant vilkdalgių lapų. Drėgnu
oru jos atrodo tamsiai žalios, pavandenijusios. Kai dėmių ant lapo daug, jos
susilieja ir apima visą lapą. Simptomai dažnai supainiojami su Didymellina
poecilospora simptomais. Ši bakteriozė, skirtingai nuo šlapiojo puvinio,
nepažeidžia vilkdalgių šakniastiebių. Apsaugos metodai tokie pat, kaip ir
kitų bakteriozių atvejais.
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Vilkdalgių mozaikos virusas (Iris mosaic virus (IMV)). Ligos simptomai pasireiškia šviesiai ar tamsiai žalių taškų ant vilkdalgių lapų atsiradimu (287 pav.). Užsikrėtę augalai pražysta anksčiau, žiedų spalva būna su
pakitimais. Augalai dažniausiai atrodo nuskurdę,
ant pumpurų matyti
melsvai žalios ar geltonos juostelės. Virusas
gali būti platinamas amarų. Augalų apsaugos
principai tokie pat, kaip
ir nuo kitų virusinių ligų.

287 pav. IMV užsikrėtę vilkdalgiai
(http://pnwhandbooks.org/plantdisease/host-diseasedescriptions/iris-bulbous-and-rhizomatous-iris-spp-viruses)

Amarai (Aphidoidea). Amarai kartais apipuola vilkdalgius, tačiau
žalos padaro mažai (288–289 pav.). Žr. Hortenzijų (Hydrangea spp.) ligos ir kenkėjai.

288 pav. Amarų apniktas vilkdalgio žiedynas nunyko
(kairėje), ardant audinius rasta amarų kolonija (sešinėje)
(http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/yourgarden/help-for-the-home-gardener/advice-tips-resources/pests-andproblems/insects/aphids/aphids-outdoors.aspx)
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289 pav. Amarų kolonija ant vilkdalgio lapo
(http://www.maine.gov/agriculture/pesticides/gotpests/bugs/aphids.htm)

Vilkdalginis straubliukas (Mononychus punctumalbum). Vabalas
veisiasi vilkdalgių vaisiuose, išgraužia daugybę mažų skylučių. Kiaušinėliai dedami vilkdalgio mezginėje,
lervos minta sėklomis. Suaugėliai
yra juodi ir apie 5 mm ilgio (290291 pav.). Kiekvienais metais išsivysto viena straubliukų karta. Kenkėjo gausumas nesunkiai gali būti
kontroliuojamas nuolat pašalinant
peržydėjusius žiedus.

290 pav. Vilkdalginis straubliukas
(http://www.gardensafari.net/english/weevils.htm)

291 pav. Vilkdalginio straubliuko
pažeistas pumpuras

179

292 pav. Svogūninė žiedmusė
(http://www.gwydir.demon.co.uk/
insects/merodontini.htm)

Svogūninė žiedmusė (Eumerus tuberculatus) (292 pav.). Lervos parazituoja
nusilpusių augalų šakniastiebiuose ir šaknyse. Tai antriniai parazitai, nes paprastai
minta pažeistais ar yrančiais audiniais.
Lervos yra nešvariai baltos spalvos ir apie
8 mm ilgio. Kenkėjas kontroliuojamas pašalinant ir sunaikinant apniktus šakniastiebius.
Šliužai (Agriolimax agrestis, A.
reticulatus, Limax flavus, L. maximus) (293
pav.). Žr. Pelargonijų (Pelargonium spp.)
ligos ir kenkėjai.

293 pav. Šliužas ant vilkdalgio pumpuro

Paprastoji voratinklinė erkė
(Tetranychus urticae) (294 pav.). Žr.
Rožių (Rosa spp.) ligos ir kenkėjai.

(http://www.flickr.com/photos/
brettoliver/2545931232/
sizes/m/in/photostream/)

294 pav. Voratinklinė erkė ant
vilkdalgio žiedlapio
(http://www.flickr.com/photos/gab57/
4485809948/sizes/s/in/photostream/)

Didžioji svogūninė musė (Merodon equestris). Žr. Tulpių (Tulip
spp.) ligos ir kenkėjai.
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