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2019 m. Šakių rajone buvo aptiktas skersadryžis runkelinis straubliukas (Bothynoderes 

punctiventris Germ.), cukrinių bei pašarinių runkelių ir valgomųjų burokėlių kenkėjas, dar 1974 m. 

aprašytas kaip Lietuvoje labai retas. 2020 m. suaugėliai pasirodė kovo pabaigoje; jų gausumas buvo 

matuojamas į žemę įleidžiamomis feromoninėmis gaudyklėmis ir siekė 29,1 vnt. ha-1. Kenkėjas neišplito.  

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto bandymų laukuose morkų pasėliuose 

pastebėtas keletą metų iš eilės didėjantis gausumas dvinamio kenkėjo tuopinio-morkinio amaro 

(Pemphigus phenax Born et Blunck), kuris šiais metais buvo aptiktas vidutiniškai ant 90 % nuimamų 

Soprano F1 morkų hibrido šakniavaisių, tačiau greta augusių Bolero F1 morkų hibrido šakniavaisių buvo 

tik pažeista 17,5 %, Maestro F1 –5 % šakniavaisių.  

Baltagūžiai kopūstai dažnai nukenčia nuo kopūstinės kandies (Plutella xylostella L.), kuri buvo ir 

yra vienas žalingiausių jų kenkėjų. 2017 m. P. xylostella gausumas kito nuo 1 iki 38 individų ant 

Csal♀m♂N® feromoninės gaudyklės; buvo nustatytas tik vienas ryškesnis jų gausumo padidėjimas 

birželio 14–20 dienomis. 2018 m. P. xylostella gausumas kito nuo 1 iki 50 individų ant gaudyklės; buvo 

nustatytas tik vienas ryškesnis jų gausumo padidėjimas birželio 28 – liepos 4 dienomis. 2019 m. šio 

kenkėjo gausumas kito nuo 1 iki 29 individų ant gaudyklės ir vėl buvo nustatytas tik vienas ryškesnis 

gausumo padidėjimas liepos 15–21 dienomis. 2020 m. P. xylostella gausumas buvo kiek didesnis ir kito 

nuo 1 iki 63 individų ant gaudyklės, o gausumo pikas truko nuo liepos 6 iki 27 dienos. Tai rodo, kad jų 

generacijos persidengia. Visais tyrimo metais, lyginant kopūstinių kandžių gausumą ant gaudyklių, 

esminių skirtumų tarp metų nenustatyta.  

Kopūstinės kandies vikšrų gausumas buvo didžiausias 2018 m. Stojus sausringiems orams, iki 

liepos pradžios vikšrai pažeidė nuo 96 iki 100 % vidutinio vėlyvumo kopūstų, kurie buvo išauginti iš 

ekologiškų nebeicuotų sėklų ir nebuvo purkšti.  

Lauko bandymai atlikti 2018 m. su vidutinio vėlyvumo hibrido ‘Krautman’ H kopūstais, kurie 

buvo auginti sėjant ekologišką nebeicuotą sėklą. Vieni daigai buvo laistyti insekticidu Success 480 SC, 

kiti purkšti insekticidu Karate 2.5 WG. Nustatyta, kad daigus prieš sodinimą palaisčius preparatu Success 

480 SC, kopūstai buvo apsaugoti tik nuo pirmosios P. xylostella generacijos. Tačiau iš šio tyrimo ploto 

surinktų P. xylostella lėliukių kokonų išsiritę parazitoidai pasižymėjo didele įvairove. Buvo nustatytos 5 

parazitoidų rūšys: lervų parazitoidai Diadegma fenestrale, Diadegma semiclausum, Microgastrinae sp. ir 

lėliukių parazitoidai Diadromus collaris ir chalcidiniai (Hymenoptera: Chalcidoidea).  

Kintančio klimato ir ūkininkavimo sąlygomis daržoves svarbu apsaugoti nuo kenkėjų taikant 

įvairias apsaugos strategijas. Pati veiksmingiausia apsauga nuo tuopinio-morkinio amaro – iškirsti netoli 

laukų augančias tuopas (topolius). P. xylostella yra atspari daugumai sintetinių insekticidų, todėl reikėtų 

imtis visų priemonių šio kenkėjo natūraliems priešams išsaugoti taikant tausojamąją žemės ūkio praktiką.  

 

Diadromus collaris                                                                    Diadegma sp. 
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