Regulētie nekarantīnas organismi
Publicēts: 02.10.2020.

Eiropas Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi – kaitīgie organismi, kuri ietekmē stādāmā materiāla kvalitāti un ir plaši
sastopami Eiropas Savienībā, bet tiek regulēti attiecībā uz konkrēto stādāmo materiālu.
Reglamentētie nekarantīnas organismi ir iekļauti KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris)
4. pielikumā.

Eiropas Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu apraksti
Pie katra kaitīgā organisma ir norādīts 5-6 simbolu kods, piem., [CORBIN]. Šis kods ir organisma zinātniskā nosaukuma
mnemonisks saīsinājums, kas paliek nemainīgs un palīdz atrast organismu Eiropas Savienības normatīvajos aktos un Eiropas un
Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) datu bāzē. Vairāk informācijas EPPO datu bāzē.

Baktērijas 

Lucernas bakteriālā vīte Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus [CORBIN]



Lucernas bakteriālās vītes apraksts 

Tomātu bakteriālais vēzis Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis [CORBMI]



Tomātu bakteriālā vēža apraksts 

Xanthomonas arboricola pv. pruni [XANTPR]



Apraksts 

Pupiņu bakteriālās iedegas Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli [XANTPH]



Pupiņu bakteriālo iedegu apraksts 



Sēnes un oomicētes 



Zemeņu iedegas Colletotrichum acutatum [COLLAC]



Zemeņu iedegu apraksts 

Vertikālo dzinumu atmiršana un viskozā ogu puve Diaporthe vaccinii [DIAPVA]



Vertikālo dzinumu atmiršanas un viskozās ogu puves apraksts 

Dothistroma septosporum (sin. Mycosphaerella pini) [SCIRPI]



Apraksts 

Skujkoku dzinumu vēzis Gremmeniella abietina [GREMAB]



Skujkoku dzinumu vēža apraksts 

Lecanosticta acicola (sin. Mycosphaerella dearnessii) [SCIRAC]



Apraksts 

Priežu skujbire Lophodermium seditiosum [LOPHSE]



Priežu skujbires apraksts 

Zemeņu fitoftora Phytophthora fragariae (sin. Phytophthora fragariae var.fragariae) [PHYTFR]



Zemeņu fitoftoras apraksts 

Saulgriežu neīstā miltrasa Plasmopara halstedii [PLASHA]



Saulgriežu neīstās miltrasas apraksts 

Krizantēmu baltā rūsa Puccinia horiana [PUCCHN]



Krizantēmu baltās rūsas apraksts 

Kukaiņi un ērces


Fuksiju pangērce Aculops fuchsiae [ACUPFU]



Fuksiju pangērces apraksts 

Zīdkoku bruņuts Pseudaulacaspis pentagona [PSEAPE]



Zīdkoku bruņuta apraksts 

Vīnogu floksēra Viteus vitifoliae (sin.Daktulosphaira vitifoliae) [VITEVI]



Vīnogu floksēras apraksts 



Nematodes 



Kartupeļu bumbuļu nematode Ditylenchus destructor [DITYDE]



Kartupeļu bumbuļu nematodes apraksts 

Stublāju nematode Ditylenchus dipsaci [DITYDI]



Stublāju nematodes apraksts 

Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas 

Ābeles proliferācijas fitoplazma Candidatus Phytoplasma mali (sin. Apple proliferation phytoplasma) [PHYPMA]



Ābeles proliferācijas fitoplazmas apraksts 

Bumbieres lapu ritināšanās fitoplazma Candidatus Phytoplasma pyri (sin. Pear decline phytoplasma) [PHYPPY]



Bumbieres lapu ritināšanās fitoplazmas apraksts 

Krizantēmu pundurainības viroīds Chrysanthemum stunt viroid (sin. Chrysanthemum stunt pospiviroid) [CSVD00]



Krizantēmu pundurainības viroīda apraksts 

Pepino mozaīkas vīruss Pepino mosaic virus [PEPMV0]



Pepino mozaīkas vīrusa apraksts 

Plūmju virālās bakas Plum pox virus [PPV000]



Plūmju virālo baku apraksts 

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]



Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda apraksts 

Aveņu gredzenplankumainības vīruss Raspberry ringspot virus [RPRSV0]



Aveņu gredzenplankumainības vīrusa apraksts 

Zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīruss Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]



Zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīrusa apraksts 

Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss Tomato black ring virus [TBRV00]



Tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa apraksts 

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]



Tomātu virālās plankumainības tospovīrusa apraksts 

https://www.vaad.gov.lv/lv/reguletie-nekarantinas-organismi



