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I LABĪBAS 

SLIMĪBAS 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 

Samērā bieži sastopama slimība, kas tika konstatēta arī 2017. gadā gan ziemāju, gan vasarāju 

sējumos. 2018. gada sezonā, iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem meteoroloģiskajiem 

apstākļiem, pastāv liela iespējamība šīs slimības izplatībai jau cerošanas laikā un stiebrošanas 

sākumā līdz pat ziedēšanas sākumam. Lielāks slimības izplatības risks ir sabiezinātos sējumos, pret 

slimību neizturīgākām šķirnēm, un sējumos, kur lietotas augstas slāpekļa mēslojuma devas.  

 

VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum) 

Ņemot vērā 2017. gada lietainos laika apstākļus, slimība strauji izplatījās un attīstījās. Tā tika 

konstatēta visos novērojumu laukos reģionā. Ja 2018. gada sezonā labību stiebrošanas laikā būs liels 

nokrišņu daudzums,  pastāv ļoti liela iespējamība šīs slimības attīstībai un izplatībai. 

  

BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondita) 

2017. gadā veiktajos novērojumos Zemgales reģionā šī slimība netika konstatēta. 2018. gadā 

slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos stiebrošanas laikā, tās izplatība iespējama sējumos, 

kuros tiek audzētas pret šo slimību neizturīgas šķirnes.  

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

2017. gadā novērotajos sējumos reģionā tika konstatēta vienā vasaras kviešu laukā graudu 

veidošanās fāzē (AS 71-77). 2018. gadā slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos un pret šo slimību 

neizturīgu šķirņu sējumos dzeltenā rūsa var sākt strauji izplatīties jau stiebrošanas fāzē.  

 

STIEBRZĀĻU GREDZENPLANKUMAINĪBA (Rhynchosporium sp.) 

Slimība agri pavasarī 2017. gadā tika konstatēta ziemas miežu sējumā, kultūrauga stiebrošanas 

sākuma un pirmā mezgla stadijās (AS 30-31). Lielāka inficēšanās iespējamība ir sējumos, kuros 

netiek ievērota augu maiņa, izmantota minimālā augsnes apstrāde, līdz ar to ražas pabiras kā 

infekcijas avots saglabājas uz augsnes virskārtas. Slimības attīstība iespējama arī sējumos, kuros 
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iesēta inficēta, nekodināta sēkla.  

 

Kviešu slimības 

 

KVIEŠU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria tritici) 

Ziemāju sējumos 2017. gadā novērotajos laukos inficēšanās tika novērota rudenī, cerošanas laikā, 

bet straujāk tā izplatījās stiebrošanas un vārpošanas laikā. Bija sastopama gandrīz visos novērojumu 

laukos. Iestājoties lietainam laikam, kas ir labvēlīgs šīs slimības attīstībai, pastāv ļoti liela 

iespējamība šīs slimības attīstībai arī 2018. gadā. Palielināts  slimības risks ir sējumos, kuros netiek 

ievērota augu maiņa, iesēta inficēta sēkla, kā arī tiek izmantota minimālā augsnes apstrāde.  

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-repentis) 

2017. gadā slimība līdz vārpošanas sākumam (AS 51) bija sastopama visos sējumos, kuros tika 

veikti novērojumi. Ilgstoši silts un mitrs laiks nākamajā sezonā var sekmēt strauju šīs slimības 

attīstību un izplatīšanos stiebrošanas un vārpošanas laikā. Paaugstināts risks inficēties ir atkārtotos 

sējumos, kur uz augsnes saglabājušās iepriekšējās ražas atliekas un pabiras.  

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici) 

2017. gadā veiktajos novērojumos reģionā slimība netika konstatēta. Labvēlīgos laika apstākļos 

pastāv iespēja slimības attīstībai tajos sējumos, kuros izmantots inficēts un nekodināts vai 

nekvalitatīvi nokodināts sēklas materiāls.  

 

Miežu slimības 

 

MIEŽU LAPU TĪKLPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora teres) 

2017. gadā novērotajos vasaras miežu sējumos slimība nedaudz tika konstatēta visos laukos, miežu 

cerošanas fāzē, tomēr vēlāk slimības attīstība un izplatīšanās apstājās. Iestājoties slimības attīstībai 

labvēlīgiem laika apstākļiem un audzējot pret šo slimību neizturīgas šķirnes, pastāv liels risks 

straujai tīklplankumainības attīstībai arī 2018. gadā. Papildus, lielāks infekcijas attīstības un 

izplatības risks ir atkārtotos sējumos un tīrumos, kuros izmanto minimālo augsnes apstrādi.  

 

MIEŽU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago nuda) 

Reti sastopama slimība, tomēr 2017. gadā reģionā tika novērota vienā vasaras miežu sējumā, kurā 

bija iesēta kodināta sēkla. Izplatība bija neliela, tāpēc jāsecina, ka, iespējams, vainīga bija mājas 

apstākļos nekvalitatīvi nokodināta sēkla. 2018. gadā labvēlīgos laika apstākļos pastāv iespēja 

slimības attīstībai tajos sējumos, kur izmantots inficēts un nekodināts vai nekvalitatīvi nokodināts 

sēklas materiāls.  

 

 

KAITĒKĻI 

 

LABĪBU SPRADZIS (Phyllotreta vittula) 

Neliela kaitēkļa izplatība bija novērojama 2017. gadā visos novērojamos vasarāju sējumos reģionā. 

Iestājoties kaitēkļa attīstībai piemērotiem laika apstākļiem, arī 2018. gadā iespējami kultūrauga 

bojājumi, galvenokārt to agrīnās attīstības stadijās.  

 

IEVU-AUZU LAPUTS (Rhopalosiphon padi) 

2017. gadā šis kaitēklis apsekotajos reģiona sējumos netika konstatēts. Labvēlīgos apstākļos 

iespējama šī kaitēkļa izplatība, galvenokārt tīrumos kas robežojas ar krūmājiem un daudzgadīgo 

zālāju laukiem.  
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LABĪBU SARKANKAKLA UN LABĪBU ZILAIS LAPGRAUZIS (Qulema melanopus, 

Lema cynella) 

2017. gadā kaitēklis tika konstatēts gan ziemāju, gan vasarāju sējumos, tomēr tā izplatība nebija 

liela. Attīstībai labvēlīgos laika apstākļos pastāv iespēja nelielai šī kaitēkļa izplatībai arī šajā sezonā.  

 

II RAPSIS  

 

SLIMĪBAS 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae, A.brassicicola) 

Slimība bija sastopama 2017. gadā veiktajos novērojumos. Tās neliela izplatība galvenokārt bija 

vērojama uz apakšējām lapām stublāja pagarināšanās fāzē.   

Silti un mitri laika apstākļi, augu maiņas neievērošana un sabiezināts sējums, var veicināt slimības 

attīstību un izplatību arī 2018. gadā. 

  

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora brassicae) 

Neliela izplatība 2017. gadā tika konstatēta visos novērotajos ziemas rapša sējumos, to 2-3 īsto lapu 

attīstības stadijās (AS 12-13). Vidēji zemas gaisa temperatūras un liels mitruma daudzums gaisā un 

uz augiem var veicināt slimības attīstību uz rapša pirmajām lapām arī 2018. gada pavasarī.  

 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

Slimība tika novērota arī 2017. gadā, bet tās izplatība bija neliela. Slimības attīstībai labvēlīgos 

apstākļos augi var inficēties jau augšanas sākumposmā. Lielāka iespēja slimības attīstībai ir 

sējumos, kuros nav veikts fungicīda - augšanas regulatora smidzinājums rudenī un kuros netiek 

ievērota augu maiņa un tiek audzētas pret šo slimību neizturīgas šķirnes.  

 

BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum) 

2017. gadā visos novērotajos laukos tika konstatēta neliela slimības izplatība. Labvēlīgos laika 

apstākļos liels inficēšanās risks pastāv laukos, kuros nav ievērota augu maiņa, ir sabiezināts sējums 

un lietotas lielas, nesabalansētas slāpekļa mēslojuma devas. 

  

KAITĒKĻI 

 

GLIEMEŽI (Gasttropoda) 

Vislielākais kaitējums tiek nodarīts dīgstu attīstības stadijā. Nozīmīgi postījumi var būt laukos, 

kuros tiek veikta minimālā augsnes apstrāde, kā arī tīrumos, kuri robežojas ar  aizaugušām 

platībām, mežmalām, grāvmalām u.c. 

 

SPRADŽI (Phyllotreta sp.) 

Kaitēkļa attīstībai labvēlīgos apstākļos būtisks kaitējums var tikt nodarīs vasaras rapša sējumiem to 

dīgstu attīstības stadijā. 

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

Iepriekšējais gads nebija labvēlīgs šī kaitēkļa attīstībai un izplatībai ziemas rapša sējumos, tāpēc tas 

tika konstatēts maz, turpretī vasaras rapša sējumos tas lielā skaitā tika novērots ziedpumpuru 

veidošanās laikā. Iestājoties kaitēkļa attīstībai un izplatībai labvēlīgiem laika apstākļiem, var nodarīt 

ļoti nozīmīgus bojājumus rapša ziedkopām, līdz ar to būtiski samazinot iespējamo sēklu ražu.  

 

KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes) 

2017. gadā ziemas rapša sējumos tika novēroti nelieli kaitēkļa bojājumi lapu rozetes attīstības fāzē. 

Kaitēklis var būt sastopams, bet ekonomiski nozīmīgu kaitējumu tas nenodara.  
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III PĀKŠAUGI  

 

SLIMĪBAS 

 

PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

Slimība tika konstatēta 2017. gadā visos novērotajos laukos ziedēšanas beigu (AS 69) stadijā. 

Paaugstināta mitruma apstākļos iespējama agrīna šīs slimības attīstība sējumos, kuros izmantots 

inficēts sēklas materiāls.  

 

PUPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Botrytis fabae) 

Neliela slimības izplatība bija novērota visos 2017. gadā apsekotajos laukos. Rodoties slimības 

attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem un izmantojot inficētu sēklas materiālu, iespējama kultūrauga 

inficēšanās jau agrīnās attīstības stadijās.  

 

PUPU RŪSA (Uromyces viciae-fabae) 

2017. gadā neliela izplatība tika novērota vienā novērojumu laukā sēklu briešanas laikā. Iesējot 

inficētu sēklas materiālu, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, iespējama tās izplatīšanās jau 

pākšu veidošanās laikā.  

KAITĒKĻI 

 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

2017. gadā laika apstākļi bija labvēlīgi šī kaitēkļa attīstībai un izplatībai. Tas tika konstatēts visos 

apsekotajos sējumos, pirmo 2 īsto lapu pāru stadijā (AS 12). Labvēlīgos laika apstākļos var 

savairoties masveidā un nodarīt ievērojamus postījumus sējumiem. 

  

ZIRŅU TUMŠAIS TINĒJS (Cydia nigricana) 

Kaitēklis reģionā 2017. gadā tika konstatēts, bet tā izplatība bija neliela. Labvēlīgos laika apstākļos 

var savairoties masveidā. Nozīmīgākus  postījumus var nodarīt vēlīnākiem zirņu sējumiem.  

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

Bija sastopami visos 2017. gadā novērotajos laukos, sākot no pupu trešā lapu pāra attīstības (AS 

13). Laika apstākļi bija labvēlīgi kaitēkļa attīstībai. Iesējot ar kaitēkļiem invadētu sēklas materiālu, 

pastāv nozīmīga kaitēkļa savairošanās iespējamība.  

 

PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 

2017. gadā laputis tika novērotas uz atsevišķiem augiem vienā no apsekotajiem lauka pupu laukiem, 

pupu ziedēšanas beigu stadijā (AS 69). Kaitēkļa attīstībai labvēlīgos apstākļos pastāv iespēja to 

invāzijai arī 2018. gadā. Visbiežāk šie kaitēkļi savairojas pupu ziedēšanas fāzē.  

 

 

 
 


