
TRŪDODIŅŠ (Sciaridae) 

Trūdodiņa pieaugušie īpatņi augiem  

nenodara nekādu tiešu kaitējumu, bet to 

mātīte, mitrā augsnē, katra sadēj līdz pat 

250 olu, ko kurām 2-3 dienu laikā izšķiļas 

2 – 10 mm gari, puscaurspīdīgi kāpuri ar 

melnu galvu, bez kājām. Trūdodiņi attīstās 

un pārziemo trūdvielām bagātā augsnē un 

kūtsmēslos. Tos piesaista komposta smarža!   

Pieaugušos īpatņus daļēji var izķert ar 

dzeltenajiem līmes vairogiem, ko izvieto 

horizontāli augsnes virskārtai. Līmes 

vairogi jāizliek visas sezonas laikā, jo ik 

pēc trim nedēļām izlido jauni pieauguši trūdodiņi. 2-3 nedēļu laikā kāpurs iziet visas četras 

attīstības stadijas. Ideālos apstākļos, siltumnīcā, virs +24
0
C, trūdodiņam gadā attīstās 4-5 

paaudzes. 

Bojājumi! 

Ja substrāts visu laiku ir ļoti mitrs, tad  

trūdodiņi savairojas un izalo augu saknes, 

bojā stublāja apakšējo daļu, augi kļūst 

uzņēmīgāki pret Pythium, Botrytis, 

Fusarium, Vericilium un Phytophthora. 

Trūdodiņu bojātiem augiem var novērot 

augu vīti, palēninātu augšanu, ļoti bojāti augi 

– iet bojā. Šādi augi jāizvāc un jāiznīcina.  

*Ja substrātu iekaltē – trūdodiņi ātri iet bojā. 
 

No trūdodiņu bojājumiem visvairāk cieš:  
 Spraudeņi, jaunstādi, dēsti 
 Dekoratīvās kultūras: begonijas, kalanhojas, 

puansētijas, acālijas, papardes 
 Augi, kas ilgstoši aug vienā substrātā 
 Sēņu kultūras 



 Nemasys® 
labvēlīgās nematodes 
Steinernema feltiae. 

Dārzeņu, krāšņumaugu 

un garšaugu  

BIOLOĢISKAI 

aizsardzībai. 

 

 

 

 

Augstākai efektivitātei:  

 Vienmēr lielot saskaņā ar lietošanas norādījumiem. 

 Pēc saņemšanas, uzreiz izlietot vai nekavējoties ievietot 

ledusskapī (nedrīkst sasaldēt). 

 Nelietot produktu pēc noteiktā izlietošanas datuma. 

 Izlietot iepakojumu vienā reizē, neuzglabāt sagatavotu 

šķīdumu. 

 Pirms un pēc apstrādes, apstrādājamo laukumu rūpīgi salaistiet. 

 Apstrādei izmantojiett lejkannu ar ļoti rupju sietu vai 

izsmidziniet (smalkos filtrus < 1mm diametra jāizņem, max 

spiediens 20bar, pievieno VAV. Pēc apstrādes lapas 2h notur 

mitras). Lietojot pilienlaistīšanas sistēmās, lieto dienas 

pirmajā laistīšanas reizē. 

 Apstrādi neveikt saulainā laikā, jo untensīvā UV apgaismojumā 

nematodes iet bojā. LED lampas izslēdz. 

 Apstrādi veic vakarā vai mākoņainā dienā. Ideāli, ja ir lietaina 

diena. 

 Pēc apliešanas, vismaz 3 nedēļas, apstrādāto laukumu 

uztur pastāvīgi mitru. 

 Apstrādi atkārto pēc 3-7 dienām, lai izjauktu attīstības 
ciklu. 
 

10M iepakojums paredze ts 40L darba s k iduma sagatavos anai un 
izlietot  60m2 

 

apstra dei. Derī guma termin s  28 dienas. Uzglaba t 
ledusskapī  +1oC lī dz +5oC, nesasalde t.  
 

Nemasys® lietošanas laiks:  

 tūlīt pēc sēšanas vai stādīšanas 

 tūlīt kā pamanīti kaitēkļi 

 ja pastāv risks, ka kaitēkļi var parādīties  

Lieto  

  

 Uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt ne ilgāk kā 24h ārpus ledusskapja. 

 Stingri ievērot izlietošanas datumu.  

28 dienu laikā no preparāta iepakošanas. 

 

Kā lietot:  

1.Nematodes sajauc 

paredzētajā ūdens 

daudzumā. 

2.Pirms apstrādes virsmai 

jābūt mitrai.  

3. 10L sagatavotā šķīduma 

var apstrādāt 15m2. 

4.Pēc apstrādes samitrina 

apstrādāto laukumu ar 

vismaz tādu pašu daudzumu 

tīru ūdeni. 

 

 


