
Reģistrētie AAL kokaudzētavās
Ja stādāmās platības īpaši apdraud priežu 
lielais smecernieks (svaigi izcirtumi) pirms 
stādīšanas stādi jāmiglo ar kādu no 
insekticīdiem:

FASTAKS        

KARATE 

DECIS

____________________________

AKTARA

...

...
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..

<<<<<<

visi, 
sintētiskie               
piretroīdi, 
pieskares         
insekticīdi

...<<<<<<
sistēmas         

insekticīds
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    Stādus apstrādā pielietojot šādas devas:

l Priedei šķīduma koncentrācija 1.75%                    
(uz 10 litriem ūdens ņem 175 ml Fastaka)

l Eglei šķīduma koncentrācija 1.25%                            
(uz 10 litriem ūdens ņem 125 ml Fastaka)

Fastaks e.k. - standarts
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sistēmas insekticīds   

kokaudzētavās: Pret priežu lielo smecernieku, 
maijvabolēm, jūnijvabolēm, iemērkt kastītes ar dēstiem pirms 
pārstādīšanas vai apliet pēc pārstādīšanas

8g/4 litri ūdens uz 100 lineāriem metriem

jaunaudzēs:Priedes, egles, apses un bērzi ( ne vecāki 
par 5 – 7 gadi) majvaboles, jūnijvaboles, jūlijvaboles,                             
iemērkt dēstus pirms stādīšanas vai apliet stādījumus 
parādoties kaitēkļiem topikāli

8g/4 litri ūdens uz 100 lineāriem metriem
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Stumbra apstrāde
miglojot ( tikai 
kokaudzētavās)

Granulu iestrāde
augsnes virskārtā
( tikai kokaudzētavās)

Iespējamie apstrādes veidi
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Dēstu iemērkšana: Piesūcināt 
augsnes substrātu ar darba 

šķidrumu pirms augu 
pārstādīšanas. Darba šķidruma 
uzņemšana var atšķirties, tāpēc 

kalibrēšana pirms katras 
apstrādes ir nepieciešama. 



Kāpēc augsnes apstrāde ar             ?
• Efektivitāte dažādos augsnes tipos

• Jauno dzinumu aizsardzība
• Ilgstoša aizsardzība (aizsardzība no UV

u.c)

• Iederas modernās tehnoloģijās

• Drošība lietotājam / videi /  derīgajiem 
kukaiņiem
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ç Kailsakņu apstrāde kokaudzētavās

Ieteikumi tehnoloģiskai apstrādei

é Stādu apstrāde pirms/pēc 
ievietošanas glabātuvē

å Ietvarstādu apstrāde kokaudzētavā

è Stādu apstrāde mežā Hylobius
abietis spēcīgas invāzijas gadījumā
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ç Kailsakņu apstrādes iekārta
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ç Jāizvēlas piemērots AAL pēc stādu apstrādes 
veida, apstrādes laika un vietas.

é Jāpievērš būtiska uzmanība vides un darba 
drošībai.

Secinājumi
å Ķīmiskā apstrāde stādiem mežu mākslīgā

atjaunošanā ir nepieciešama.
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