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Linkėjimai pedagogams 
Ši knyga sukurta, parašyta ir 

iliustruota norint padėti 
pedagogams priartinti vaikus 

ir jaunimą prie augalų apsaugos 
pasaulio, taip pat pristatyti su 

augalų sveikata susijusį mokslą. 
Nors ši knyga skirta amžiaus 

grupei nuo 8 iki 12 metų, ji gali 
būti naudinga ir vyresniems 

vaikams bei jaunuoliams. 
Tai tarsi pirmasis paprastas 

augalų apsaugos vadovas, 
sukurtas Tarptautinių augalų 

sveikatos metų proga.



Viskas prasideda 
nuo sėklos  
Tarp visų gyvybės formų Žemėje yra viena kitokia –
išskirtinė, nes nuo jos priklauso visos kitos
planetos gyvos būtybės, įskaitant ir žmones. 
Be jos Žemėje nebūtų gyvybės.

Augalų yra daugybė rūšių. Visų suskaičiuoti net neįmanoma. 
Vien miškai užima daugiau nei 30 procentų Žemės paviršiaus, 
neįskaičiuojant pievų, sodų, džiunglių, savanų ir kitų sausumos 
buveinių. Tiesiog pažvelkite į Žemės paviršių iš kosmoso ir 
pamatysite, kad žalia yra viena iš trijų pagrindinių spalvų, 
kitos dvi – ruda ir mėlyna. Augalai gyvena net ir 
po mėlynais paviršiais!

Augalai.
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Augalai yra gyvybė

Kasdieniame gyvenime yra dalykų, kuriuos reguliariai 
darome ir dažnai laikome savaime suprantamais. 
Kvėpavimas, valgymas, žaidimas, mokymasis ir bėgimas 
yra tai, ką mes paprastai darome, neklausdami savęs, kodėl. 
Tai tikrai nustebins, tačiau daugelis šių veiksmų nebūtų 
įmanomi be mūsų žaliųjų ir tyliųjų sąjungininkų – augalų – 
pagalbos. Kodėl? Nes augalai suteikia mums deguonies 
kvėpuoti, maisto valgyti ir žaliųjų zonų, kad 
galėtume bėgioti ir žaisti!

Daugiau nei 98 procentus deguonies, kuriuo kvėpuojame, 
gamina augalai. Jie taip pat siūlo prieglobstį, pavyzdžiui, 
tankmes ir guolius gyvūnams, taip pat yra pagrindinis mūsų 
maisto šaltinis. Ar žinojote, kad 80 procentų maisto, esančio 
mūsų racione, sudaro augalai ir žemės produktai? Iki šiol 
buvo aprašyta per 250 tūkstančių augalų rūšių, iš kurių net 
30 tūkstančių tinka žmonių maistui. Augalų suteikiamos
maistinės medžiagos ir deguonis duoda mums energijos,
kurios reikia augant ir norint šokinėti.
Taip pat augalai aprūpina mus vaistais, kai sergame.

Jų šaknys neleidžia dirvožemiui judėti, taigi augalai 
padeda išvengti dirvožemio erozijos. Jie taip pat palaiko 
dirvožemio sveikatą, tai reiškia, kad žemėje gali būti sukaupiama 
daugiau anglies, o tai yra svarbu kovojant su klimato kaita. Geras, 
derlingas dirvožemis ir sveiki augalai eina koja kojon. Todėl 
rūpintis augalais ir jų sveikata yra labai svarbu, norint, kad 
Žemėje išliktų žmogus ir kitos gyvybės formos.
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Daugiau nei 98 procentus 
deguonies, kuriuo 

kvėpuojame, gamina augalai. 
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Augalai 
ir darnaus 
vystymosi tikslai

Sukurti 17 darnaus vystymosi tikslų (angliškai trumpinami 
SDG), kuriais siekiama, kad pasaulis taptų taiki, saugi ir sveika 
vieta visiems. Jungtinių Tautų valstybės narės įsipareigojo 
padaryti viską, kad 2030 m. būtų pasiekti visi 17 tikslų. 
Neįmanomas iššūkis? Įmanomas, ir tai priklauso 
nuo kiekvieno iš mūsų. Mes visi galime prisidėti savo 
veiksmais.

Augalų sveikata labai svarbi tikslui „Nulinis badas“ (SDG 2), 
kuriuo siekiama, kad maistas būtų pasiekiamas 
visiems pasaulio gyventojams. 
Sveiki augalai saugo - „Gyvybė žemėje“ (SDG 15).
„Klimato veiksmas“ (SDG 13),  taip vadinamas vienas iš tikslų, 
prasideda nuo sveikų augalų, kurie padeda dirvožemiui 
kaupti anglį. Klimato kaita kelia grėsmę pačių augalų 
sveikatai, nes dėl padidėjusios temperatūros augalų 
kenkėjai ir ligos plinta į kitas šalis (žr. 16 psl.).

Sveiki augalai taip pat prisideda prie pasaulinės ekonominės  
plėtros (SDG 8), didindami tarptautinę prekybą (prekių 
pardavimas tarp dviejų ar daugiau partnerių iš 
skirtingų šalių). Tačiau tarptautinė prekyba gali 
turėti įtakos augalų sveikatai, nes augalai ir augaliniai 
produktai (sėklos, skintos gėlės ir vaisiai) dažnai yra 
užteršti kenkėjų ir ligų, vadinasi, jie juda iš 
vieno žemyno į kitą.

 

Užduotis:
ar galite pasiūlyti kitų darnaus vystymosi tikslų, kad 
būtų užtikrinta augalų sveikata? Sužinokite daugiau 
apie jau vystomus 17 tikslų ir kaip galite prie jų prisidėti: 
worldslargestlesson.globalgoals.org

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
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Ir augalai 
kartais serga, 
jaučia skausmą
Kaip ir mes, žmonės, taip ir visos kitos gyvos 
būtybės Žemėje, augalai serga ar jaučia skausmą. 
Tačiau kai tai atsitinka augalams, gali nukentėti 
visa planeta. Dėl augalų kenkėjų ir ligų kviečiai ir 
pomidorai mūsų laukuose gali nustoti augti, 
vaismedžiai nebeduoti vaisių, o kiti žemės produktai 
supūti anksčiau laiko. Dar blogiau tai, kad kasdieniam 
maistui žmonės daugiausiai naudoja žemės ūkio 
produktus, todėl gali prasidėti badmetis.  

Kaip augalas suserga ar patiria skausmą? Sėklos, 
svogūnėliai, lapai ir kitos augalų dalys gali tapti 
ištisų patogenų kolonijų, kenkėjų armijų ir kitų 
augalų priešų transporto priemone – net nuolatine 
buveine. Kaip ir tymai ar gripas, šios ligos gali būti 
užkrečiamos ir plisti nuo vieno augalo kitam, 
padarydamos didelę žalą aplinkai. Juk užtenka tik 
vienos užterštos sėklos iš dešimties tūkstančių, kad 
būtų sunaikinti ištisi augalų laukai, atimant 
maistą iš ištisų populiacijų.

Augalai
kartais serga
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Augalų priešai
Mirtini augalų priešai yra skirtingų formų ir spalvų, būna 
įvairiausių dydžių, net labai labai maži. Kai kurie vabzdžiai, 
grybai, virusai, bakterijos ir kirminai gali sunaikinti ištisus 
miškus, sodus ir dirbamus laukus, gražias gėles ir 
dekoratyvinius augalus.

Surasti šiuos kenkėjus dažnai būna labai sunku, 
nes jie slepiasi ten, kur niekam nešautų į galvą jų ieškoti. 
Jie įsliūkina į lagaminus arba randa prieglobstį ant 
mūsų batų padų. Jie keliauja krovininiais laivais 
arba tarpžemyniniais skrydžiais. Jų pomėgis yra 
keliauti po pasaulį ir ieškoti naujų pasėlių bei sveikų 
augalų, kuriuos galima užpulti. Daugelis šių pavojingų 
padarų ilgą laiką būna tylūs, tarsi mieguisti – toks etapas 
vadinamas ramybės būsena. Tačiau jie iš šio miego pabunda žvalūs
ir stipresni nei kada nors anksčiau.

Kai augalai suserga, jiems reikia tikrų 
vaistų, naudojamų infekcijoms išvengti 
ir gydyti. Be sintetinių chemikalų, 
vadinamų augalų apsaugos  
produktais, mokslininkai keletą metų 
aktyviai tyrė ir kūrė natūralesnes ar 
biologines kontrolės priemones: 
naudingas bakterijas, grybus, virusus ir 
vabzdžius, galinčius neutralizuoti augalų 
kenkėjų vystymąsi. Kitaip tariant, draugiški 
mikroorganizmai ir vabzdžiai kovoja su 
blogais padarais, dėl kurių augalai serga 
ar yra pažeidžiami.
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Augalai yra gyvybė
Augalai gamina beveik visą deguonį, kuriuo 
kvėpuojame, ir sudaro 80 procentų mūsų maisto. 
Net mėsa, žuvis ar pieno produktai, kuriuos mes 
valgome, yra iš gyvūnų, kurie priklauso nuo augalų augimo.

Ekonominiai pranašumai
Visos šalys augalus ir augalinius produktus parduoda 
kitoms šalims vykdydamos veiklą, vadinamą 
„tarptautine prekyba“. Per pastarąjį dešimtmetį 
ši veikla padėjo augalų kenkėjams ir ligoms patekti 
į kitas šalis, nes jie slepiasi įvežtiniuose produktuose.

Didėjanti maisto paklausa
Kad būtų patenkinta sparčiai didėjanti populiacija 
miestuose, iki 2050 m. ūkininkai turės užauginti ir 
pagaminti dvigubai ar net dar daugiau 
produktų nei šiandien.

KELI 
SKAIČIAI

Užduotis
Pasirinkite savo mėgstamą 
maistą ir prisiminkite, 
kokie ingredientai reikalingi
jam pagaminti. 
Nupieškite ir parodykite 
visas sąsajas su augalais, 
net jei tai kilo ne iš augalų!
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Kenkėjų padaryta žala
Augaliniai kenkėjai gali sunaikinti 
didelį kiekį augalų ir priversti šalį 
prarasti daug pinigų, nes ji negali
prekiauti šiais augalais ar 
augaliniais produktais. Esant 
sunkiausioms sąlygoms, kurios 
dažnai susidaro besivystančiose 
šalyse, prarandama daugiau 
nei trečdalis augalininkystės 
produkcijos.

Klimato kaita
Klimato kaita ir dėl to kylanti temperatūra gali sustabdyti 
normalų augalo augimą arba padaryti jį mažiau maistingą. 
Tai taip pat gali paskatinti kenkėjus plisti į kitas šalis ar žemynus.

Naudingi vabzdžiai
Kai kurie vabzdžiai yra svarbūs augalų 
sveikatai. Jie juos apdulkina, kas yra 
gyvybiškai svarbu augalų dauginimuisi; 
jie neleidžia kenkėjams sunaikinti derlių; 
jie turi įtakos dirvožemio sveikatai. 
Deja, naudingų vabzdžių kiekis per 
pastaruosius 25–30 metų sumažėjo 80 proc.

Alkanieji kenkėjai
Didžiausi skėrių būriai per dieną sudoroja 
daugiau nei 100 tūkstančių tonų maisto. 
Tai galėtų išmaitinti dešimtis tūkstančių 
žmonių visus metus!
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Istoriniai priešai: 
klajojantys kenkėjai 
ir svetimos ligos

Augalų priešai egzistuoja nuo seniausių laikų. Tačiau anksčiau, 
kai mokslas ir technologijos dar nebuvo pažengusios taip toli, 
identifikuoti ir nugalėti augalų kenkėjus buvo labai sunku.

XIX amžiaus viduryje klajojantis mikroorganizmas, 
vadinamas bulvių maru, į Europą pateko iš nežinomo krašto. 
Niekas nebuvo pasirengęs sutikti šio netikėto svečio. 
Airijoje kenkėjas išnaikino ištisus bulvių pasėlius – pagrindinį 
tuo metu airių valgį, ir sukėlė badą, dėl kurio mirė 
daugiau nei milijonas žmonių.

1943 m. grybelinė liga, vadinama rudąja dėme, 
sunaikino beveik visą ryžių derlių Bengalijoje, Indijoje. 
Daugiau nei du milijonai žmonių mirė nuo bado, o likusieji 
buvo priversti emigruoti ir ieškoti maisto.

Dažnai šių ligų kilmė lieka nežinoma. Tokius didingus medžius 
kaip guobos ir kiparisai, kuriais buvo apaugusios didelės 
teritorijos Viduržemio jūros regiono šalyse, tokiose kaip Ispanija 
ir Italija, maždaug prieš šimtą metų pakirto katastrofiškos ligos. 
Šios ligos per vandenyną pasiekė ir Ameriką.

Augalų priešai egzistuoja 
nuo seniausių laikų.
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Šiandienos priešai: 
kenkėjai 
su lagaminais

 

Bėgant metams kenkėjų invazijos tapo dar dažnesnės 
ir labiau niokojančios. Atsirado daugiau judėjimo galimybių. 
Globalizacijos metu tarpžemyninių skrydžių daugėjo 
lyg grybų po lietaus, o komercinis srautas iš vieno 
pasaulio krašto į kitą tapo rutina. Seniau pavojingi 
kenkėjai ilgas ir alinančias keliones iš vienos šalies 
į kitą turėjo įveikti savo jėgomis (sparnais, kojomis, 
antenomis, dantimis) arba būti transportuojami vėjo. 
Tačiau šiandien jie tik turi patekti į tarptautinį lėktuvą 
ar krovininį laivą, kad rekordiškai greitai 
atvyktų į paskirties vietą.

Liga, vadinama kviečių rūdimis Ug99, Ugandoje pasirodė 
1999 m. ir užpuolė dažniausiai naudojamas 
kviečių veisles. Ji greitai apėmė visas kviečių 
auginimo zonas pasaulyje. 

Bakterija, vadinama Xylella fastidiosa, naikina 
alyvmedžius Salento regione, derlingoje žemėje 
Pietų Italijoje. Tai atima ištisų alyvuoges auginančių 
ūkininkų šeimų pragyvenimo šaltinį, grasina 
tradicijomis ir griauna kraštovaizdį bei turizmą.



Apibraukite šiuos kenkėjus ir ligas
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Keliaujantys 
kenkėjai:
ateiviai

Mano vardas José Carlosas, aš esu kilęs iš Meksikos. 
Yra kenkėjas, vadinamas kukurūziniu dykrinuku, kuris 
veda iš proto visus kukurūzų augintojus pasaulyje. Tai 
kirminas, kuris galiausiai virsta drugiu proceso, vadinamo 
metamorfoze, metu. Jis pirmiausia pasirodė mano krašte – 
tropinėje Amerikos žemynų dalyje. Deja, vien tik čia nepasiliko.
Jis pradėjo keliauti toli ir per visą planetą
naikindamas kukurūzų derlių. Tai labai alkanas kirminas.
Jis mėgsta kukurūzus, tačiau gali maitintis 
daugiau nei 80 skirtingų kultūrų, įskaitant ryžius, soras, 
cukranendres, daržoves ir medvilnę.

Jis gali nukeliauti didžiulius atstumus – iki 100 km per 
dieną, ir net jau pasiekė Afriką, Indiją, Jemeną, Kiniją, 
Korėją, Japoniją ir Australiją! Tikrai sunku sustabdyti 
šį parazitą, nes jis skrenda labai toli ir dauginasi 
nepaprastai greitai. Šio drugio patelė gali padėti iki 
tūkstančio kiaušinių!
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Užduotis
Gavę tėvų leidimą, nufotografuokite 
kiekvieną rastą vabzdį. 
Sužinokite, kaip jis vadinasi. 
Ar tai kenkėjas, ar naudingas vabzdys?

Ten, iš kur aš kilusi, yra labai daug skėrių. Jie panašūs 
į žiogus. Aš esu Zala iš Etiopijos, o dešimtys milijonų 
alkanų skėrių, skrendančių didžiuliais būriais, naikina 
visas mūsų kultūras. Daugelis mano regiono žmonių 
jau yra vargšai ar alkani, todėl tai didelė problema. 
Be to, skėriai labai greiti. Per dieną jie nukeliauja 
150 km ir gali suryti tokį maisto kiekį, koks jų kūno svoris.
Galite pamanyti, kad tai nėra daug, nes jie labai maži, 
tačiau šį svorį padauginkite iš milijonų (tiek skėrių būna 
viename būryje) ir suvoksite jų daromą žalą. 
Mes bijome!



Augalų kenkėjai 
ir klimato kaita
Jūs tikriausiai girdėjote apie klimato pokyčius. Daugybė 
jūsų amžiaus vaikų ir jaunuolių jau kovoja visame pasaulyje, 
kad išgelbėtų planetą nuo atšilimo poveikio aplinkai. 
Bet, ko gero, dar nežinote, kad klimato kaita yra augalų 
kenkėjų sąjungininkė.

Tiesą sakant, dauguma kenkėjų negali išgyventi esant 
šalčiui ar šalnoms. Dėl visuotinio atšilimo aukštesnė 
temperatūra kenkėjų armijoms suteikia idealias sąlygas 
atrasti naujus kelius, daugintis ir samdyti naujus darbuotojus.

Poveikis ypač akivaizdus tiems kenkėjams, kuriuos 
randame vasarą, pavyzdžiui, vaisinėms muselėms. 
Kad šie vabzdžiai išgyventų ir daugintųsi, jiems reikalinga 
drėgna ir šilta aplinka. Bet tai dar ne viskas! Klimato pokyčių 
padaryta žala aplinkai silpnina augalų atsparumą ir jų 
gebėjimą atsigauti, vadinasi, jie yra 
silpnesni užpuolimo atveju.

Bet, ko gero, dar 
nežinote, kad klimato 

kaita yra augalų 
kenkėjų sąjungininkė.
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Augalų daktarai

 

 

Kas planetą išgelbės 
nuo augalų priešų?

17

Augalų ir gėlių gydytojai, ženkite į priekį! Šie ekspertai mėgsta 
gyvastį ir pavasarį, o žalia spalva, be abejo, yra jų mėgstamiausia. 
Kaip ir mūsų gydytojai, ir veterinarai, gydantys mūsų 
keturkojus draugus, augalų gydytojai įsikiša tuomet, 
kai suserga augalas, gėlė ar medis. Jie sunkiai dirba, 
kad atrastų geriausių vaistų nuo kiekvienos ligos ir 
išsaugotų augalą. Šie gydytojai niekada nenusimena. 
Priešingai, naujų ligų ir kenkėjų atradimas padeda 
jiems žengti pirmyn atliekant tyrimus ir 
eksperimentuojant su efektyvesniais gydymo 
būdais. Augalų gydytojai niekada nenuleidžia 
rankų, nes žino, kad augalo apsauga reiškia 
gyvybės apsaugą.

Kituose puslapiuose perskaitysite apie tai, kaip 
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija 
ir Tarptautinė augalų apsaugos 
konvencija stengiasi apsaugoti augalus.



Tarptautinė 
bendruomenė
Augalų apsauga nuo kenkėjų ir ligų invazijos yra 
pasaulinė misija. Visi žemynai, šalys ir pasaulio žmonės 
kovoja kartu, kad būtų apsaugota augalų sveikata. 
Kasmet į Romą iš viso pasaulio suvažiuoja augalų 
kenkėjų ir ligų atstovų bei ekspertų grupė. Jų užduotis 
yra numatyti gaires, universalias instrukcijas, kurių gali 
laikytis visos pasaulio šalys, kad kenkėjai ir kitos 
augalų ligos neplistų iš vieno pasaulio krašto į kitą. 
Šios tarptautinės priemonės (arba „standartai“) ne tik 
padeda užkirsti kelią tokioms situacijoms, apie kurias 
kalbėjo Zala ir José Carlos, bet ir kovoti su badu pasaulyje.

Visi žemynai, šalys 
ir pasaulio žmonės 
kovoja kartu, kad 
būtų apsaugota 
augalų sveikata. 
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Augalų globėjai 2

Tarptautinė augalų apsaugos konvencija
Sakoma, kad prevencija yra geriau nei gydymas. 
Neleisti kenkėjams patekti į kitas vietas yra paprasčiau, 
nei bandyti ištaisyti visą jų padarytą žalą. Kaip jau 
skaitėte, dėl augalų kenkėjų augalai ne tik serga, tai yra 
ir pražūtingas poveikis maisto saugumui, prekybai, 
pasaulis dėl to gali pradėti badauti. 

Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos 
                  sekretoriatas tai gerai žino ir daugelį metų 
                        stengiasi augalus apsaugoti nuo žalingų 
                            augalų kenkėjų įsiveržimo. Daugiau 
                              nei 180 pasaulio šalių yra šios 
                              Konvencijos dalis, jos turi bendrą  
                                   misiją – saugoti pasaulio augalus.  
                                    Tačiau sumažinti šių augalų kenkėjų  
                                  poveikį pasauliniu mastu nebūtų 
                                įmanoma be regionų ir šalių pagalbos. 
                                 Dėl to veiksmų imasi nacionalinės ir
                                    regioninės augalų apsaugos 
                                     organizacijos: jos renka ir dalijasi 
                                     informacija, taip pat kovoja su 
                                  augalų kenkėjais ir ligomis savo šalyje. 

  Lietuvoje tokia organizacija vadinasi 
     Valstybinė augalininkystės tarnyba 
     prie Žemės ūkio ministerijos.

Augalų globėjai 1
 

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija  
Ši organizacija bendradarbiauja su daugiau nei 190 
valstybių narių kovodama su badu ir skurdu bei 
užtikrindama galimybę visiems gauti saugų ir 
maistingą maistą. Ji padeda viso pasaulio 
ūkininkams, ypač besivystančių šalių, naudoti 
tvarią žemės ūkio praktiką. Tai reiškia, kad reikia 
gaminti tiek maisto, kad būtų galima pavalgyti ir 
gauti pajamų, kartu saugant pasaulio gamtos išteklius 
ir aplinką. Ši organizacija vaidina 
svarbų vaidmenį skleidžiant 
naujų veiksmingų 
technologijų naudojimą 
gaminant maistą ir 
augalus apsaugant 
aplinkai nekenksmingomis 
priemonėmis. Taip pat 
ji visame pasaulyje 
miškus saugo nuo 
kenkėjų atakų, kad būtų 
išsaugota biologinė įvairovė 
ir apsaugotas pagrindinis 
žmonių deguonies šaltinis. 
Augalų apsauga yra ne tik kova 
su kenkėjais. Taip pat turi būti 
išlaikomi sveiki dirvožemis ir sėklos, 
prižiūrimas vandens naudojimas, 
turi būti užtikrinta tinkama augalų 
mityba ir tvarios žemės ūkio 
praktikos taikymas. Augalai yra 
visiškai tokie patys kaip mes: kuo jie 
sveikesni, tuo mažesnė tikimybė, 
kad susirgs.

International
Plant Protection
Convention
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Taigi, ką mes galime padaryti 
Jei norite rūpintis augalais, nebūtinai turite būti augalų gydytojai ar vyriausybės atstovai. 
Kiekvienas gali ką nors padaryti, kad apsaugotų augalus!

• Tapkite augalų globėju  
Atidžiau stebėti šaknis, lapus ir stiebus yra 
pirmasis žingsnis mokantis mylėti šias brangias 
gyvas būtybes, kurios palaiko pusiausvyrą planetoje. 
Pasivaikščiokite gamtoje, nueikite į botanikos 
sodą arba arčiausiai jūsų namų esantį parką. 
Jei pastebėjote ką nors keisto, atkreipkite į tai 
dėmesį ir praneškite suaugusiam žmogui. 
Ekspertas, mokytojas ar tėvai žinos, 
su kuo susisiekti.

 

• Keliaudami būkite atsargūs 
Jei keliaujate, neimkite (arba nesivežkite) su savimi sėklų, 
gėlių, vaisių ar daržovių, nebent turite leidimą. 
Kai kurie kenkėjai gali slėptis viduje!
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• Patikrinkite internetinių produktų kilmę 
Įspėkite tėvelius, kad šie būtų atsargūs augalus 
ar augalinius produktus užsisakydami internetu. 
Maži siuntiniai dažnai netikrinami, vadinasi, 
galime padėti kenkėjams iš užsienio 
patekti į savo šalį.

 

• Padarykite miestus žalesnius 
Sodinkite mokyklų, bendruomenės 
sodus ar augalais puoškite 
balkonus. Paprašykite savo 
tėvų paskatinti vietines valdžios 
institucijas apželdinti stogus, 
kad tamsus stogas 
būtų uždengtas ir 
jis nekaistų.
Visa ši augalinė 
medžiaga sukuria 
šešėlį, valo orą, 
atvėsina miesto 
kraštovaizdį ir 
sumažina vandens taršą. 
 

• Būkite malonūs aplinkai 
Stenkitės būti malonūs aplinkai 
ir saugoti brangius Žemės 
išteklius. Pvz., venkite naudoti 
per daug vandens ir tinkamai 
išmeskite buitinius gaminius, 
kuriuose yra chemikalų, 
dažus ar baterijas, kad 
neterštumėte mūsų 
dirvožemio ar vandens.

 
 
 

• Tapkite 
#AugaluSveikata šalininku

 
 

Labai svarbu skleisti 
žodį, todėl informuokite 
savo šeimą, klasę ir 
kaimynus. Visi turi žinoti, 
kad augalų apsauga 
yra būtina gyvybei ir 
geresnei ateičiai.
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Užduotys
Internete ieškokite augalų kenkėjų bei ligų vaizdų ir 
panaudokite šią informaciją, kad sudėtumėte čia esančius 
paveikslėlius (taip pat matėte 12–13 puslapiuose) 
su teisingu pavadinimu:

• Atlikite keletą tyrimų internete su mokytojais 
ar tėvais ir sužinokite, kur galite rasti šešis 
kenkėjus. Nubraižykite paprastą žemėlapį ir 
pažymėkite šių kenkėjų judėjimą visame pasaulyje. 
Pasitelkite vaizduotę, kad parodytumėte, 
kaip jie ten keliavo.

 
 

• Naršykite internete, kad sužinotumėte vienos 
iš keturių nurodytų augalų ligų istoriją. 
Parašykite pasirinkto atvejo analizę su 
nuotraukomis ir pristatykite ją klasei.

1.  Spodoptera frugiperda – 
kukurūzinis dykrinukas 

2.  Rhynchophorus 
ferrugineus  

 

3.  Anoplophora 
glabripennis – 
rytinis ūsuotis

 

 

4.  Agrilus planipennis
 

5.  Ceratitis capitata – 
viduržemio margasparnė 

6.  Schistocerca gregaria – 
afrikinis skėrys  

7.  Phytophtora infestans –  

8.  Hemileia vastatrix – 
kavos lapų rūdys  

9.  Candidatus Liberibacter 
Asiaticus  – citrusinių augalų 
lapų bakterija

 

 

10.  Puccinia striiformis – 
geltonoji rūdė

a

e

g h i j

f

b c d

Kotryna Zukauskaite


Kotryna Zukauskaite


Kotryna Zukauskaite
asiaticus
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2020-ieji – Tarptautiniai augalų sveikatos metai 
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2020-uosius 
paskelbė Tarptautiniais augalų sveikatos metais. 
Šių tarptautinių metų tikslas yra skleisti ir didinti 
visuomenės, ypač jaunosios kartos, supratimą 
apie augalų sveikatos svarbą. Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės ūkio organizacija ir Tarptautinės 
augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas didina 
suaugusiųjų supratimą apie šią problemą parodant, 
kad augalų apsauga yra būtina, norint įveikti 
badą pasaulyje.



Susisiekime:

Sekite naujienas Valstybinės augalininkystės tarnybos 
internetiniame portale www.fao.org ir vatzum.lt

iyph@fao.org
ippc@fao.o

www.fao.org

rg

• Pakeisk migracijos ateitį • Tavo gidas susipažįstant 
su Jungtinių Tautų maisto 
ir žemės ūkio organizacija

• Sveikos mitybos svarba • Klimatas keičiasi

Užduočių knygų serijos
Galite atsisiųsti ir kitų užduočių knygų serijas anglų kalba kartu su įvairia medžiaga, padedančia pedagogams ir tėvams rengti užsiėmimus 
svarbiais klausimais, liečiančiais pasaulį: www.fao.org / building-the-zerohunger-generation
Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos ar medžiagą norėtumėte išversti, susisiekite su Valstybine augalininkystės tarnyba: vatzum.lt 
arba ieškokite informacijos adresu www.fao.org/building-the-zerohunger-generation

• Dirbame dėl nulinio bado
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