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KARTUPEĻI 

 

SLIMĪBAS 

 

KARTUPEĻU LAKSTU PUVE (Phytophthora infestans) 

 
Iepriekšējā gadā Pierīgas reģionā kartupeļu lakstu puve parādījās augusta pašā sākumā, 

kad kartupeļi bija sasnieguši apmēram 30% no paredzamā lieluma. Laukos, kur netika veikta 

slimības ierobežošana ar fungicīdiem, lakstu puves infekcija strauji pieauga. Lakstu puves 

bojājumi parādīsies vēlāk un to būs mazāk, ja tiks stādīts sertificēts vai, vismaz, no slimajiem 

bumbuļiem atlasīts sēklas materiāls, ja tiks ievērota augu maiņa, tiks dots pilnvērtīgs 

mēslojums un būs atbilstošs augsnes skābums. Lakstu puves attīstība arī būs atkarīga no laika 

apstākļiem veģetācijas periodā. Dažreiz tā tiek konstatēta jau jūnija vidū. Optimālā temperatūra 

tās attīstībai ir + 15°C, bet, lai tā attīstītos, nepieciešams mitrums uz lakstiem. Slimības 

izplatība samazinās, ja ir karsts un sauss laiks, bez rīta rasām. Ja pastāv lakstu puvei labvēlīgi 

apstākļi, laicīgi jāpamana tās parādīšanās un jāveic savlaicīgu apstrādi ar fungicīdu. 

 

KARTUPEĻU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria solani) 

 
Pēdējos gados slimība parādās katru gadu. Iepriekšējā veģetācijas periodā to konstatēja 

jau jūnija beigās, ziedpumpuru veidošanās laikā, un tā bija sastopama visu veģetācijas periodu, 

visvairāk ar fungicīdu neapstrādātajos laukos. Sausplankumainībai labvēlīgas ir karstas un 

sausas vasaras. Tā kā sēne pārziemo gan bumbuļos, gan augu atliekās, gan augsnē (ja ir silta 

ziema), tad slimības pazīmes uz lapām sausā un karstā laikā var parādīties jau jūnija vidū. 

 

KARTUPEĻU MELNKĀJA (Erwinia carotovora) 

 
Slimību izraisa baktērija, kuras iedarbības rezultātā laksta stublāja pamatne pūst ar 

raksturīgu smaku un laksts aiziet bojā. Slimība novērojama visā veģetācijas periodā, sevišķi, 
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ja ir vēss un mitrs laiks. Pierīgas reģionā iepriekšējā sezonā kartupeļu melnkāja tika atrasta 

jūlija beigās, kartupeļu ziedēšanas beigās. Slimība pārziemo bumbuļos un arī augu atliekās, 

tādēļ veģetācijas periodā, stādījumā ieraugot slimus cerus, tos pēc iespējas ātrāk jāizrok un 

jāiznīcina. Šis pasākums ierobežos slimības izplatību, jo melnkāja tiek pārnēsāta, saskaroties 

slimajiem un veselajiem bumbuļiem novākšanas un glabāšanas laikā. 

 

KAITĒKĻI 

 

KARTUPEĻU LAPGRAUZIS (KOLORADO VABOLE) (Leptinotarsa 

decemlineata) 

 

Iepriekšējā sezonā Pierīgas reģionā vaboles parādījās jūnija vidū, kad kartupeļiem uz 

galvenā stublāja bija piecas lapas. Pirmie kāpuri tika konstatēti jūnija beigās, kad kartupeļiem   

bija pamanāmas pirmās ziedlapiņas. Lapgrauža vaboļu un kāpuru izplatība novērotajos laukos 

nebija liela. Nākamajā sezonā, ja vaboles būs sekmīgi pārziemojušas un ja pavasaris un vasara 

būs silti un saulaini, vaboles pavasarī agri izlīdīs no ziemošanas vietām un sāks dēt olas uz 

lapām jau agrā kartupeļu attīstības stadijā. 

 

BURKĀNI 

 

SLIMĪBAS 

 

BURKĀNU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria dauci) un 

BRŪNPLANKUMAINĪBA (Cercospora carotae) 

 

Sausplankumainības pirmās pazīmes tika konstatētas 21. jūlijā burkānu saknes 

veidošanās sākumā. Laika apstākļi šai slimībai iepriekšējā gadā nav bijuši labvēlīgi, tādēļ tās 

izplatība bija maza. Nākamajā sezonā, ja augusts būs vēss un ilgstoši lietains, 

sausplankumainība attīstīsies strauji un stipri bojās burkānu lapas. Brūnplankumainība 

pagājušajā gadā netika konstatēta, bet nākamajā sezonā tā būs sastopama, ja būs mitrs laiks un 

silts (vismaz +23°C). Tā kā šīs slimības var pārziemot arī tuvu augošajos savvaļas čemurziežos, 

vējainā, mitrā un siltā laikā uz burkāniem tās var parādīties jau jūlija vidū. 

 

PUVES – BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum), FUZARIĀLĀ SAUSĀ PUVE 

(Fusarium avenaceum), ČEMURZIEŽU MELNĀ PUVE (Alternaria radicina), 

VIOLETĀ SAKŅU PUVE (Helicobasidium purpureum), MELNĀ SAKŅU PUVE 

(Thielaviopsis basicola) 

 

Iepriekšējā sezonā, sauso laika apstākļu dēļ, rudens pusē burkāniem uz lauka puves 

netika atrastas. Baltā puve un fuzariālā sausā puve parādās mitros, vēsos rudeņos. Violetā puve 

vairāk sastopama pēc karstas vasaras. Čemurziežu melnajai puvei un melnajai sakņu puvei 

vajadzīgi mitri un silti apstākļi. Nākamajā sezonā, atkarībā no laika apstākļiem, būs sastopama 

attiecīgā iepriekš minētā puve. 

 

KAITĒKĻI 

 

BURKĀNU LAPU BLUSIŅA (Trioza apicalis) 

 

Iepriekšējā gadā lapu blusiņas kāpuru bojājumi Pierīgas reģionā tika atrasti jūlija beigās 

vēlajos burkānu sējumos to divu lapu stadijā. Ja nākamajā pavasarī būs silts maijs, blusiņas 
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aktīvi lidos un dēs olas uz burkānu lapiņām. Izšķīlušies kāpuri sūks sulu, kā rezultātā 

sačokurosies burkānu lapiņas. Ja tas notiks agrā burkānu attīstības stadijā, šie bojājumi var 

ietekmēt ražu. 

 

BURKĀNU MUŠA (Psila rosae) 

 

Burkānu mušas kāpuru bojājumu rudens pusē nebija daudz. Ja būs silts un saulains 

jūnijs laikā, kad mušas izlido, barojas un dēj olas, burkānu saknes rudenī var būt stipri bojātas. 

 

SĪPOLI 

 

SLIMĪBAS 

 

SĪPOLU NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora destructor) 

 

Šī ir viena no bīstamākajām sīpolu slimībām. Pagājušajā sezonā Pierīgas reģionā tā 

parādījās samērā vēlu – jūlija beigās, kad sīpols jau bija sasniedzis pusi no raksturīgā lieluma. 

Ja nākamajā sezonā jūnija beigās būs vēss, mitrs un vējains laiks un ja sīpolu stādījumā būs 

nonākusi infekcija ar stādāmo materiālu vai taru, neīstā miltrasa uz sīpolu lakstiem parādīsies 

jau agrā sīpolu attīstības stadijā un, atkarībā no slimības attīstības intensitātes, ietekmēs sīpolu 

ražu. 

 

SĪPOLU PUVES. – SĪPOLU KAKLA PUVE (Botryotinia sguamosa) 

 

Iepriekšējā gadā rudenī Pierīgas reģionā tās bija maz sastopamas. Sīpolu kakla puve 

izplatās vēsā, mitrā laikā. Sīpolu puvei un bakteriālajai puvei arī vajadzīgs mitrums. Šādi 

labvēlīgi apstākļi var rasties sīpolu uzglabāšanas vietās. Galvenais noteikums – nākamajā 

sezonā neiestādīt inficētus sīpolus un tos nestādīt laukos, kur iepriekšējā gadā auguši sīpoli. 

 

KAITĒKĻI 

 

SĪPOLU MUŠA (Delia antigua) 

 

2020. gadā Pierīgas reģionā apsekotajos laukos tikpat kā nebija atrodami sīpoli ar mušu 

kāpuriem vai to bojājumiem. Tas nozīmē, ka sīpolu mušai nebija labvēlīgi apstākļi olu dēšanas 

un kāpuru attīstības periodā. Mušas no pupārijiem izlido, sākot no maija līdz jūnija vidum. 

Nākamajā sezonā, ja laiks šajā periodā būs silts un saulains, mušu olu dēšana būs daudz 

aktīvāka, izšķilsies vairāk kāpuru un tie vairāk bojās sīpolu saknes. 

 

SĪPOLU LAKSTU PUSKODE (Acrolepiopsis assectella) 

 

Iepriekšējā sezonā tās kāpuru bojājumi tika atrasti 30 .jūnijā sīpolu sešu lapu stadijā. 

Puskodei gadā attīstās vairākas paaudzes, tādēļ tās kāpuru alojumi var būt atrodami visu vasaru. 

Ja nākamā vasara būs silta un saulaina, sīpolu lakstu puskodes bojājumi var būt nozīmīgāki. 
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KĀPOSTI 

 

SLIMĪBAS 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae) 

 

2020. gadā Pierīgas reģiona kāpostu laukos sausplankumainība bija sastopama ļoti maz. 

Nākamajā sezonā, ja jūlija beigās, augustā būs silts un lietains, slimība var sākties ātrāk un 

izplatīties diezgan ievērojami, bojājot lapas un samazinot kāpostu galviņu kvalitāti 

uzglabāšanas laikā. Nākamajā sezonā, infekcijas ierobežošanas nolūkā, vajadzētu ievērot augu 

maiņu un arī ar agrotehniskajiem paņēmieniem ierobežot slimības izplatību. 

 
PUVES – PELĒKĀ PUVE (Botrytis cinerea), BALTĀ PUVE (Sclerotinia 

sclerotiorum), KRUSTZIEŽU FUZARIĀLĀ PUVE (Fusarium oxysporum) 

 

Puves parādās siltā un mitrā laikā tuvāk veģetācijas perioda beigām. Iepriekšējā gadā 

tas bija jūlija beigās, taču tās nebija izplatītas. Glabātavās, atkarībā no tur esošās temperatūras 

un mitruma, puves var parādīties katru rudeni un turpināt attīstību arī ziemā. Nākamajā sezonā 

puvju attīstība būs atkarīga no laika apstākļiem. Pelēkā puve attīstīsies, ja būs lietains un silts 

laiks. Baltā puve bojās kāpostus, ja būs ilgstoši mitrs un vēss laiks. Fuzariālajai puvei 

nepieciešama silta un mitra augsne un gaisa temperatūrai jābūt + 27°C. 

 

KAITĒKĻI 

 

KĀPOSTU CEKULKODE (Plutella maculipennis) 

 

Iepriekšējā sezonā Pierīgas reģionā cekulkodes tauriņi intensīvi lidinājās kāpostu 

deviņu lapu stadijā 18. jūnijā. Nākamajā sezonā, ja cekulkožu lidošanas un kāpuru šķilšanās 

laikā maija beigās, jūnijā temperatūra būs virs +20°C un nelīs lietus, vairāk kāpuru izšķilsies 

un vairāk tiks bojāta raža. 

 

KĀPOSTU BALTENIS (Pieris brassicae) 

 

Kāpostiem bīstami ir balteņu kāpuri, kas bojā kāpostu galviņas. Pagājušajā sezonā 

kāpuru bojājumu tikpat kā nebija. Nākamajā sezonā balteņu būs vairāk, ja būs labi 

pārziemojušas kūniņas un būs saulaina un silta vasara. Balteņi dēj olas uz kāpostu lapām jūlijā, 

augustā. Balteņiem nepatīk pārāk karsti un pārāk sausi laika apstākļi. 

 

KĀPOSTU PŪCĪTE (Mamestra brassicae) 

 

Kāpostu pūcītes tauriņi pagājušajā sezonā Pierīgas reģionā lidoja maz. Arī kāpuru 

bojājumu bija maz. Ja jūlijā un augustā olu dēšanas laikā būs pietiekoši mitrs un nebūs pārāk 

karsts, pūcīšu kāpuri būs sastopami diezgan ievērojamā daudzumā. 
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GALDA BIETES 

 

SLIMĪBAS 

 

BIEŠU LAPU SĪKPLANKUMAINĪBA (Cercospora beticola) 

 

Sastopama ļoti bieži un bojā biešu lapas dažādās biešu attīstības stadijās. Iepriekšējā 

sezonā Pierīgas reģionā tā bija maz sastopama. 2021. gadā slimība ātri attīstīsies, ja būs liels 

relatīvais gaisa mitrums un vidējā gaisa temperatūra būs virs +15°C. Biešu lapu 

sīkplankumainība bīstama tad, ja augi tiek inficēti agrā to attīstības stadijā. 

 

KAITĒKĻI 

 
BIEŠU SPRADZIS (Chaetocnema concinna) 

 

Ilgajā, vēsajā pavasarī spradžu attīstība nebija liela. Spradži ir sastopami katru gadu. To 

bojājumi ir bīstami biešu agrā attīstības stadijā. Vairāk to būs, ja vaboles labi pārziemos un 

veģetācijas periodā būs silts un sauss laiks. 

 

BIEŠU MUŠA (Pegomya hyoscyami) 

 

Pagājušajā sezonā Pierīgas reģionā biešu mušu kāpuru bojājumu bija maz. Gadā attīstās 

vairākas paaudzes. Bīstamāki ir pirmās mušu paaudzes bojājumi, kad augi vēl ir mazi. Ja 

nākamajā sezonā nebūs pārāk karsts un sauss, kāpuru bojājumu būs vairāk. 

 
LAUKA GURĶI 

 

SLIMĪBAS 

 

ĶIRBJAUGU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria cucumerina) 

 

2020. gadā Pierīgas reģionā šī slimība parādījās 10. jūlijā, kad gurķiem sāka veidoties 

pirmais sāndzinums. Sausplankumainība veģetācijas periodā sasniedza 16% izplatību. Tā 

parādās katru gadu un pārņem vispirms gurķu apakšējās lapas. Ja nākamajā sezonā vasara būs 

mitra, silta un vējaina, sausplankumainība izplatīsies, radot ievērojamus lapu bojājumus. 

 

GURĶU NEĪSTĀ MILTRASA (Pseudoperonospora cubensis) 
 

Iepriekšējā sezonā Pierīgā slimība tika konstatēta 6. augustā, kad piektais auglis bija 

sasniedzis raksturīgo lielumu. Parasti tā parādās augustā, kad sākas vēsas, rasainas naktis un 

siltas dienas. Iepriekšējā sezonā novērotajā stādījumā neīstās miltrasas infekcijas izplatība 

sasniedza 68%. Ja nākamajā sezonā temperatūra būs +18°C un gaisa mitrums 100%, slimība 

izplatīsies ar gaisa plūsmu un ūdens pilieniem, savairojoties visā gurķu stādījumā. 
 

ĶIRBJAUGU FUZARIĀLĀ VĪTE (Fusarium oxysporum) 

 

Pagājušajā sezonā apsekotajā laukā šī slimība netika konstatēta. Slimības attīstībai 

labvēlīgi apstākļi ir, ja augsnes temperatūra ir virs +25°C, bet mitrums augsnē ir 15 – 20%. Ja 

nākošā vasara būs karsta un sausa, slimība parādīsies. Profilaktiskie pasākumi tās ierobežošanai 

ir šādi – pārbaudītas sēklas sēšana, augu maiņas un gurķu agrotehnisko prasību ievērošana. 
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KAITĒKĻI 

 

PARASTĀ TĪKLĒRCE (Tetranychus urticae) 

 

Iepriekšējā sezonā Pierīgas reģionā tā nebija izplatīta. Nākamajā veģetācijas periodā 

kaitēkļa attīstība būs atkarīga no tā, cik tuvu laukam būs pārziemojušas tīklērču mātītes, un no 

laika apstākļiem. Masveidā tīklērces iznāk no ziemošanas vietām maija sākumā vai maija otrajā 

dekādē. Ja būs karsts laiks ar relatīvo gaisa mitrumu 45 – 55%, tās savairosies un bojās gurķu 

lapas visā gurķu augšanas periodā, jo labos, piemērotos apstākļos ērcēm attīstās vairākas 

paaudzes.  


