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Pomidorų vaisių 

viršūninis puvinys 

 

Sukeliamas nepalankių augimo sąlygų: 

aukšta temperatūra ir drėgmės trūkumas 

dirvoje bei ore. Turi įtakos maisto medžiagų 

santykis vaisiuose, ypač Ca trūkumas. 

Bakterijos pūvančius vaisius apninka kaip 

palydovai. Suserga dažniausiai žali, patys 

pirmieji vaisiai. Vaisiaus viršūnėje susidaro 

pavandenijusi tamsiai žalia dėmė. Toje 

vietoje audiniai greitai įdumba, paruduoja, 

sukietėja, kartais koncentriškai 

susiraukšlėja. Sausas puvinys apima 

dažniausiai trečdalį vaisiaus, o likusi 

vaisiaus dalis greit prinoksta. Kartais šia liga 

pomidorai serga be išorinių požymių, ir tik 

perpjauto vaisiaus viduje aptinkami 

parudavę audiniai. 

 

Apsaugos priemonės: 

Tinkamas tręšimas. 

Žemė turi būti imli 

drėgmei. Pradėjusius 

megzti vaisius augalus 

reguliariai, bet 

saikingai laistyti, 

patalpas tinkamai 

vėdinti. Kai šiltnamyje 

per aukšta temperatūra 

(ypač intensyviai 

mezgantis ir augant 

vaisiams), purkšti 

augalus vandeniu. 

Rinkti ir naikinti 

sergančius vaisius. 

 

Pomidorų paprastoji 

mozaika  Nicotiana 

virus 1– tabako virusas 

1 

 

Serga šiltnamiuose ir lauke auginami 

pomidorai. 

Jauniausi, viršūniniai lapai išmarginti 

netaisyklingomis tamsiai ir šviesiai 

žalsvomis mozaikinį raštą sudarančiomis 

dėmėmis. Tamsiai žali audiniai kartais būna 

kiek iškilūs, lapalakštis gali deformuotis. 

Ant senesnių lapų mozaikos požymių 

nebūna. 

Karštą, saulėtą dieną ligos požymiai 

dažniausiai pradingsta (užsimaskuoja). 

Apsikrėtę augalai lėčiau auga ir blogiau 

dera. 

Ši liga išplinta genint augalus, skinant 

vaisius, ligotiems augalams susilietus su 

sveikais, jeigu šie būna mechaniškai 

sužaloti. 

Virusas  lieka sirgusių augalų liekanose ir  

sėklose. 

Apsaugos priemonės 

Dezinfekcija  

šiltnamių, įrankių. 

Sėklos kokybė. 

Pašalinti ir sunaikinti 

pirmuosius susirgusius 

augalus. Nuskynus 

paskutinį derlių, 

sunaikinti augalų 

liekanas. Literatūroje 

nurodoma, kad 

padidinta kalio trąšų 

norma skatina 

mozaikos plitimą, o 

mikroelementai, ypač 

boras – lėtina. 
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Pomidorų lapų 

siūliškoji mozaika   

Nicotiana virus 1 – 

tabako virusas 1 

Apsikrėtusių pomidorų viršūniniai lapai taip 

redukuojasi, kad lieka tik ilgi  smailiomis 

viršūnėmis siūlai. Vėliau deformuojasi ir 

senesni lapai – iš jų lieka tik smarkiai 

ištįsusios pagrindinės gyslos. Taip pakenkti 

augalai būna intensyviai žalios spalvos ir 

atrodo lyg siūlų puokštės. Žiedų ant jų 

išsivysto labai mažai, vaisių beveik 

neužsimezga, kartais tik ant žemutinių 

kekių. 

Tabako virusas 1 gali plisti su sėklomis bei 

mechaniškai su sergančių augalų sultimis: 

liečiantis ligotiems augalams su sveikais, 

atliekant augalų priežiūros darbus ir 

sužalojus juos genint, rišant, skinant vaisius. 

Žiemoti šis virusas gali su augalų liekanomis 

dirvoje ir tiesiog dirvoje, ant įrankių bei 

taros, jeigu tik jie turėjo kontaktą su 

sergančiais augalais. Virusas labai atsparus 

nepalankiems veiksniams: pakelia +90C 

temperatūrą, išdžiūvus augalo sultims, sausi 

išbūna patogeniški daugelį metų. 

 
 

Apsaugos priemonės 

Pomidorų sėklas 

termiškai dezinfekuoti. 

Reguliariai 

dezinfekuoti rankas ir 

darbo įrankius. 

Sunaikinti pirmuosius 

šia liga sirgusius 

augalus. 
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Pomidorų dryžligė  

Nicotiana virus  – 

tabako  virusas 

Pomidorų stiebų bei lapų paviršiumi eina 

rudi išilginiai dryžiai (a), ant lapų atsiranda 

rudų netaisyklingų dėmių (b).  Vaisių 

paviršiuje išsivingiavusios gelsvos arba 

rudos sukamštėjusio audinio juostos (c), 

kurių būna ir vaisiaus viduje. Sergantys 

augalai dažniausiai džiūsta, nors kartais 

atsigavę ir vėl pradeda augti. Sergančių 

pomidorų derlius labai sumažėja, pažeisti 

vaisiai netinka vartojimui. 

Virusas plinta per darbo įrankius ir rankas 

genint bei raišiojant augalus, skinant vaisius. 

Sveiki augalai gali apsikrėsti nuo 

sergančiųjų ir kontaktiniu būdu per 

mechaninius pažeidimus. 

Žiemoja virusas augalų liekanose ir sėklose. 

 

Apsaugos priemonės 

Šiltnamių ir visų darbo 

įrankių bei priemonių 

dezinfekcija. Sėklos 

kokybė. Šalinti ir 

naikinti dryžlige 

sergančius augalus. 

Pomidorų nepertręšti, 

nes virusai apkrečia 

labai vešlius augalus. 

Nuskynus paskutinį 

derlių, sunaikinti 

augalų liekanas. 

 

Pomidorų lapų 

bronziškumas  

Lycopersicum virus 3 –  

Pomidorų virusas 3 

 

Pomidorų virusas 3 yra plačios 

specializacijos, puola įvairių šeimų augalus. 

Iš kultūrinių augalų jo maitintojai gali būti 

pomidorai, bulvės, baklažanai, tabakas, 

paprika, žirniai, pupelės, kopūstai, salotos, 

salierai, jurginai, petunijos,  astrai ir kt. 

Ligos požymiai priklauso nuo viruso štamo, 

pomidorų veislės ir augimo sąlygų. 

Būdingiausios yra bronzinio rudumo dėmės 

ant jaunų lapų ir džiūstantys lapų kraštai (a). 

Dėmės gali būti netaisyklingos formos, 

dažnai susiliejančios. Sergantys augalai 

menkai auga, gausiai krūmijasi, prastai dera. 

Vaisiai (daugiausiai žali) taip pat gali būti su 

šviesesnėmis koncentriškomis dėmėmis (b). 

Kartais jie šiek tiek deformuojas (c). 

Nekrozė plinta ir ant stiebų bei lapkočių – 

tai rudi paviršiniai dryžiai. Labai pažeistų 

augalų viršūnės džiūsta. Ligos plitimą 

skatina aukšta temperatūra. 

Apsaugos priemonės 

Naikinti tripsus.  

Neauginti greta 

pomidorų tokių augalų, 

kuriuos pažeidžia šis 

virusas. Atliekant 

augalų priežiūros 

darbus, dezinfekuoti 

rankas ir darbo 

įrankius. Sudaryti 

tinkamas sąlygas 

augalams augti. 
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Šį virusą platina kenkėjai, ypač tabakinio 

tripso lervos. Gali plisti ir mechaniškai, 

atliekant augalų priežiūros darbus. Su 

sėklomis ji neplinta. Žiemoja virusas įvairių 

augalų maitintojų vegetatyviniuose 

organuose.  

 

Pomidorų 

mikoplazmozės 

 

Mikoplazmos plinta labai panašiai kaip 

virusai. Ligos požymiai irgi dažniausiai 

panašūs į virusinių ligų, todėl gana ilgai šie 

sukėlėjai ir buvo laikomi virusais. 

Žalingiausia pomidorų mikoplazminė liga 

yra stolburas. Mikoplazmozėmis sergančių 

pomidorų pasitaiko, bet kol kas retai. 

Mikoplazmas platina cikadiniai vabzdžiai 

per orlaides patekę į šiltnamius. Pomidorai 

mikoplazmozėmis gali apsikrėsti nuo dobilų, 

liucernų, lubinų, usnių, vijoklių ir kt. augalų. 

Mikoplazmozių požymiai ant pomidorų gali 

būti įvairūs: pažeistų augalų pašviesėję 

ūgliai auga iš pažastų (a), lapai vysta ir 

susisuka (b), vainiklapiai pažaliuoja (c). 

Jeigu tokie augalai užmezga vaisius, šie 

būna deformuoti, kartais sumedėję (d). 

Ligos požymiai ryškesni  ant jaunų augalų. 

Jeigu apsikrečia suaugę augalai, derlius būna 

normalus. 

 

Apsaugos priemonės 

Šalinti  mikoplazmoze 

sergančius pomidorus. 

Pastebėtus cikadinius 

vabzdžius naikinti 

insekticidais. 

 

Pomidorų bakterinė 

dėmėtligė 

Pseudomonas syringae 

Liga apima visą antžeminę dalį. Ant lapų 

atsiranda vandeningos, gelsvai rudos, vėliau 

tamsėjančios, netaisyklingos 2 mm dėmelės 

su iškilusiu centru. Aplink dėmes gelsvai 

žalsvas apvadas. Dėmės susilieja. 

Ant stiebų ir lapkočių dėmės pailgos, 

tamsiai žalios, palaipsniui ruduojančios. 
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Ant pažeistų vaisių atsiranda smulkios, 0,5-

1,5 mm dydžio, juodos, vos iškilusios 

paviršinės taškinės dėmelės. 

Jei infekcija ankstyva, masiškai byra žiedai 

ir nesubrendę vaisiai. Bakterijoms patekus į 

visiškai išsiskleidusius žiedus, žiedai būna 

sterilūs, vaisiai neužsimezga. 

Bakterijos labai greitai plinta esant vėsiems 

ir drėgniems orams. Pagrindinis infekcijos 

šaltinis – užsikrėtusios sėklos. Viena 

infekuota sėkla, susidarius palankioms 

sąlygoms, gali sukelti epidemiją visame 

lauke. Dirvos paviršiuje esančiose 

neperpuvusiose augalinėse liekanose 

bakterijos gali išsilaikyti vienus metus. Į 

augalą bakterijos įsiskverbia per vabzdžių ar 

kt. būdu padarytas žaizdeles, nulūžusius 

plaukelius, lapų žioteles. Pirmi ligos 

požymiai gali pasireikšti po 5-6 dienų nuo 

užsikrėtimo.  

 

 

Pomidorų stiebo 

šerdies nekrozė 

Pseudomonas corrugata 

 

Viršutiniai augalo lapai vysta ir atrodo kaip 

apiplikyti. Ant kai kurių lapų atsiranda 

chlorozės. 

Ant stiebo išryškėja gelsvos, pailgos, 

pamažu tamsėjančios ir išilgai trūkinėjančios 

dėmės. Po jomis šerdis paruduoja, joje 

atsiranda tuštumos, vadinamos kavernomis. 

Pažeistos ir išrudavusios šerdies vietose 

ruduoja ir vandens indai. 

 

http://www.hmarket.lt/
http://www.hmarket.lt/
mailto:info@vitera.lt


 

 

                             www.hmarket.lt info@vitera.lt 

Sergantys augalai masiškai vysta. Infekcijai 

plisti palankūs dažni temperatūros 

svyravimai. Liga nuo vienų augalų ant kitų 

lengvai plinta juos prižiūrint – laistant, 

genint, renkant derlių. 

Sukėlėjas plinta su sėklomis, augalų 

liekanose išgyvena ilgiau nei 5 mėn.  

 

Pomidorų fuzarinis 

vytulis Fusarium 

oxysporum f. sp. 

lycopersici 

 

Pirmieji vytulio požymiai – gelstantys ir 

vystantys žemutiniai lapai. Vytimas 

palaipsniui plinta link viršūnės, lapai 

pradeda džiūti. Sergančių augalų stiebo 

pjūvyje matomas parudavusių vandens indų 

ratas. Drėgnomis sąlygomis ant stiebo 

pagrindo susidaro rausvos spalvos apnašas. 

Vytulis greičiau plinta drėgnoje ir per 

gausiai tręšiamoje azoto trąšomis dirvoje. 

Pomidorai apsikrečia dažniausiai per šaknų 

sistemą. Ligą galima išplatinti ir persodinant 

bei laistant augalus, purenant dirvą. 

Optimali dirvos temperatūra šios ligos 

sukėlėjui vystytis – apie 28C. Jeigu dirvos 

temperatūra aukštesnė kaip 33C ar žemesnė 

kaip 21C, šis grybas nustoja vystytis. 

Pasaulyje žinomos 3 Fusarium oxysporum f. 

sp. lycopersici rasės. Ligos sukėlėjai išlieka 

sėklose ir dirvoje. Užkrėstoje dirvoje ji 

galima aptikti iki 1 m gylyje. 
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Pomidorų fuzarinis 

šaknų puvinys  

Fusarium oxysporum f. 

sp. radicis-lycopersici 

 

Be pomidorų serga paprika, baklažanai. 

Patogenas pažeidžia pagrindinę šaknį ar 

šaknies kaklelį. Šaknis, vėliau ir šoninės 

šaknelės ruduoja ir pūva. Pakitę audiniai 

stebimi apatinėje, arti žemės paviršiaus, 

stiebo dalyje. Jeigu liga pažeidžia daigus, šie 

žūsta kaip nuo diegavirtės. Užsikrėtę 

derantys augalai atrodo sunykę, gelsvais 

apatiniais lapais, vysta ir džiūsta. 

Ligą skatina žema temperatūra. Užkratas 

plinta per sėklas ar užkrėstus daigus. Liga 

gali išplisti laistant. Grunto temperatūra 

didelės įtakos ligos plitimui neturi. Grybas 

gerai vystosi 18-20C ir aukštesnėje kaip 

26C temperatūroje. 

Grybas gali turėti daug rasių su skirtingu 

agresyvumo laipsniu. Gali pūdyti vaisius. 

Grybas yra nepaprastai pavojingas, kai 

patenka į dezinfekuotus ar sterilius gruntus 

ir substratus, kur nelieka konkuruojančių ir 

jam antagonistinių mikroorganizmų. 
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Pomidorų verticiliozė 

Verticillium albo-atrum 

 

Dažniau serga pomidorai ten, kur žemesnė 

temperatūra. 

Lapai, dažniau tik viename lapalakščio šone 

pradeda gelsti. Vėliau ant lapų išryškėja “V” 

formos rudos dėmės su ryškiai geltonu 

apvadu. Ligoti augalai saulėtą dieną apvysta, 

o rytais ir apsiniaukusiomis dienomis vėl 

atsigauna. Vytimo priežastis – mechaniškas 

vandens indų užsikimšimas grybo hifais ir jų 

išskiriamos nuodingos medžiagos. Stiebo 

skerspjūvyje matomas patamsėjusių vandens 

indų ratas. 

Kai kuriuose šaltiniuose teigiama, kad 

susidariusios grybo Verticillium albo-atrum 

mikroskleročiai dirvoje gali išsilaikyti net 

iki 13 metų. Ligos sukėlėjas plinta taip pat 

per piktžoles ir augalų liekanas. 
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POMIDORŲ RUDOJI 

DĖMĖTLIGĖ  

Cladosporium fulvum 

 

Serga pagrindinai neatsparių veislių 

pomidorai, liga sutinkama ir ant paprikos. 

Viršutinėje lapo pusėje atsiranda šviesiai 

žalsvų, vėliau gelstančių ir paruduojančių 

apskritų, 0,5-1,0 cm skersmens arba 

netaisyklingų dėmių. Apatinėje jų pusėje 

susidaro pradžioje šviesiai pilkos, vėliau 

paruduojančios lyg aksomas apnašos. 

Palankiomis sąlygomis rudąja dėmėtlige 

augalai serga masiškai, ypač neatsparių 

veislių. Užkratas plinta konidijomis. Kai 

temperatūra 15C, infekcija įvyksta prie 

90% drėgmės, kai - 20C, prie 75%. Esant 

mažesnei nei 70% santykinei oro drėgmei, 

užsikrėtimas neįvyksta. Infekcija į lapus 

patenka per žioteles. Erdviuose, gerai 

vėdinamuose šiltnamiuose viršutiniai lapai 

iki vegetacijos lieka žali, sveiki. Kai sąlygos 

ne tokios palankios ši liga retesnė. 

Optimaliomis sąlygomis pomidorai šia liga 

apsikrečia spontaniškai, naktį. Sukėlėjas 

žiemoja su augalų liekanomis, dirvos, sėklų 

paviršiuje, ant inventoriaus. 

Profilaktinės ir 

apsauginės priemonės 

Dezinfekuoti 

šiltnamius, 

konstrukcijas. 

Sodinant nesutankinti 

augalų, gerai vėdinti 

šiltnamius. Pasirodžius 

pirmiesiems ligos 

požymiams, 

pomidorus purkšti 

fungicidais. Ligotus 

lapus pagal galimybę 

šalinti. Cheminę 

apsaugą apsunkina tai, 

kad daugeliui 

fungicidų išsivysto 

atsparios rudosios 

dėmėtligės sukėlėjo 

rasės. Pravartu auginti 

atsparias rudajai 

dėmėtligei veisles bei 

hibridus. 
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POMIDORŲ 

ALTERNARIOZĖ  

Alternaria solani 

Serga taip pat bulvės, paprika, baklažanai, 

gali būti ir daigų žuvimo priežastimi. 

Optimaliomis sąlygomis inkubacinis 

periodas apsikrėtus lapams tęsiasi 2-3, 

apsikrėtus vaisiams – 8-12 dienų.  Pomidorų 

sausligė intensyviau plinta, kai oro 

temperatūra 25-30C ir nuolat drėkinami 

augalai (lietinant, sudarant rūką). 

Dažniau pažeidžiami apatiniai lapai, ant 

kurių atsiranda įvairios formos, rudų, 

koncentriškai rievėtų 0,5-1,0 cm skersmens 

dėmių. Dėmėms susiliejus, lapai džiūsta, 

todėl užsimezga mažiau vaisių, jie būna 

smulkesni. 

Palankiomis ligai plisti sąlygomis vaisiai 

pūva juoduoju puviniu. Nuo vaiskočio ar 

kitos mechaniškai sužalotos vaisiaus vietos 

plinta tamsios spalvos sauso puvinio dėmė. 

Jos paviršius greit apsitraukia juodomis 

apnašomis. Infekcijos pradžia gali būti 

užkrėsta sėkla, dirvos paviršiniuose 

sluoksniuose likusios sirgusių augalų 

liekanos. Su oro srovėmis ir vandens lašais 

grybo sporos greitai paplinta. Užsikrėtimo 

pradžiai svarbu, kad keletą valandų lapai 

būtų sudrėkę. 

Profilaktinės ir 

apsaugos priemonės 

Sėti beicuotą sėklą. 

Lauke auginant 

pomidorus parinkti 

teisingus priešsėlius. 

Pasirodžius ligos 

požymiams augalus 

nupurkšti fungicidais. 
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Maras (fitoftorozė) 

Phytophthora infestans 

Maru gali sirgti visi bulvinių šeimos augalai. 

Vėsiomis lietingomis vasaromis kyla maro 

epidemijos sunaikinančios ištisus pasėlius. 

Epidemijai kilti užtenka nedidelio kiekio 

užkrato. Augalai apsikrečia per labai trumpą 

laiką. Priklausomai nuo sąlygų ir auginamų 

veislių maro inkubacinis periodas trunka 3-

13 dienų. 

Dėl specifinių šiltnamių sąlygų, liga labai 

greitai paplinta nuo pirminių židinių ir per 

keletą dienų augalai gali visiškai sudžiūti, 

derlius sumažėja 3-4 kartus arba beveik 

visas prarandamas. 

Pasitaiko metų, kai šiltnamiuose, ypač 

plėveliniuose pomidorai maru suserga 

pavasarį. Tai gali būti siejama su grybo 

gebėjimu išsilaikyti oosporų pavidale 

augalinėse liekanose. Galimas daiktas, kad 

maro sukėlėjas gali peržiemoti gyvuose 

augalo audiniuose, auginant pomidorus 

šiltnamiuose ištisus metus. 

Ant pažeistų pomidorų stiebų, lapų ir vaisių 

(ypač žalių) atsiranda pailgos ruduojančios 

dėmės. Puvinio dėmės plinta ir vaisiaus 

viduje. Lapų gyslos juoduoja, lapai džiūsta. 

Esant didesnei kaip 75% oro drėgmei ir 15-

20C temperatūrai, ant pažeistų audinių 

susiformuoja pilkšvai baltas grybo pelėsinis 

apnašas. Liga plinta konidijomis. Žiemoja 

Profilaktinės ir 

apsaugos priemonės 

Šiltnamiuose palaikyti 

žemą santykinę oro 

drėgmę, vėdinti 

šiltnamius, neleisti 

didelių temperatūros 

svyravimų dieną ir 

naktį, kad nesusidarytų 

vandens kondensatas 

ant lapų. Pasirodžius 

pirmiesiems maro 

požymiams ar gavus 

signalą apie ligos 

paplitimą regione 

augalus purkšti 

fungicidais 
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ligos sukėlėjas bulvių gumbuose. Kartais 

gali peržiemoti ir pomidorų sėklų 

plaukeliuose bei luobelėje. 

 

Pomidorų kekerinįs 

puvinįys Botrytis 

cinerea 

 

Patogenas sukelia šlapią pažeistų audinių 

puvinį. Ligos atveju ant augalo organų 

atsiranda rudos ar juodos nekrotinės dėmės. 

Jas greitai padengia purus dulkantis pilkšvas 

pelėsinis apnašas. Šaltu, apsiniaukusiu ir 

lietingu oru, kai ypač sunku vėdinti 

šiltnamius, masiškai pūna ir krenta pažeisti 

vaisiai. 

Žalingiausia stiebinė ligos forma, 

pažeidimas sukelia vytulį ir ankstyvą augalo 

žūtį. 

Grybas gali peržiemoti dirvoje ant augalinių 

liekanų. Lieka gyvybingas taip pat sėklų 

paviršiuje, ant šiltnamių, sandėlių ir kt. 

konstrukcijų, įrankių, taroje ir pan. Be to, šis 

grybas per ventiliacijos angas bet kada gali 

patekti į šiltnamius iš lauko. 

Optimaliausios sąlygos patogenui vystytis 

yra aukšta 95-100% santykinė oro drėgmė ir 

16-20C temperatūra. Grybo vystymasis 

sulėtėja, kai oro temperatūra pakyla iki 

25C, o drėgmė mažesnė kaip 90%. Jau 

aukštesnėje kaip 28C temperatūroje 

sumažėja B. cinerea sporų dygimo energija, 

o 35C temperatūroje sporos ir micelis 

žūsta. 

Ligos paplitimui turi įtakos silpnas 

apšvietimas, augalų pažeidimas kitomis 

ligomis, K ir P trąšų trūkumas substrate. 

Grybas puola negyvas ar mechaniškai 

pažeistas augalo dalis, pvz. apyžiedžio 

Profilaktinės ir 

apsauginės priemonės 

Atsparios grybo rasės 

fungicidams. Vengti 

temperatūros 

svyravimų, kad 

nesusidarytų vandens 

kondensatas. Stengtis 

išlaikyti sausą augalų 

paviršių, ypač 

naktimis, kai 

temperatūra nukrenta 

iki +15C. 

Šiltnamiuose palaikyti 

optimalią drėgmę, 

gerai vėdinti 

šiltnamius, ypač 

polietileninius, vengti 

per didelio augalų 

sutankinimo. Ligotus 

augalus ir vaisius 

šalinti ir sunaikinti. 

Pažeistus stiebus 

aptepti kreidos ir 

fungicido mišiniu 
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likučius, žiedstiebius, nebesivystančius 

vaisius, atžalų, lapų šalinimo, parišamo 

špagato įtrintas vietas. 

 

Pomidorų šviesmargė 

(septoriozė) Septoria 

lycopersici 

 

Pirmieji ligos požymiai – tai nedidelės 2-6 

mm skersmens apvalios ar netaisyklingos 

formos rudos dėmelės. Jų centras vėliau 

pašviesėja, o pakraščiais lieka tamsios 

spalvos apvadas. Šviesioje dėmelių vietoje 

yra tamsūs taškeliai – grybo piknidžiai. 

Panašiai kaip pigmentinės dėmės, tik labiau 

pailgos formos dėmių galima aptikti ant 

atžalų, lapkočių, taurėlapių, vaiskočių. 

Kartais pomidorų šviesmargės simptomai 

sumaišomi su alternariozės ar bakterinės 

dėmėtligės. Bet, kitaip negu pastarosios, 

šviesmargė nepuola vaisių. Grybas žiemoja 

likusiose sirgusių augalų liekanose. 

Optimalios sąlygos patogeniniam grybui 

vystytis 18-20C temperatūra, saulėtas oras 

dienos metu, rasa ant lapų naktį. 

Profilaktinės ir 

apsaugos priemonės 

Pomidorus auginti toje 

pačioje vietoje po 3-4 

metų. Nuėmus derlių, 

augalines liekanas 

surinkti ir sudeginti. 

Daigus auginti 

neužkrėstame 

substrate. Prieš 

sodinant daigus į lauką 

profilaktiškai ar 

pastebėjus ligos 

požymius nupurkšti 

fungicidais. 
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Pomidorų miltligė   

Oidium lycopersici 

 

Daugiau serga anksti pavasarį ir rudenį 

šiltnamiuose auginami pomidorai. Šiltomis 

drėgnomis vasaromis, daugiau vegetacijos 

pabaigoje miltlige gali apsikrėsti ir lauke 

auginami pomidorai. 

Charakteringi požymiai – viršutinėje lapų 

pusėje dėmės su baltos spalvos miltuotu 

apnašu. 

Optimalios sąlygos grybui vystytis 

stikliniuose ir plėveliniuose šiltnamiuose yra 

temperatūra 20-25C, o santykinė oro 

drėgmė 70-80%. 

 

Profilaktinės ir 

apsaugos priemonės 

Pasirodžius pirmiems 

ligos požymiams 

rekomenduojama 

cheminė apsauga. 
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