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I LABĪBAS 

SLIMĪBAS 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 

Tā ir viena no biežāk sastopamajām slimībām graudzālēs, tomēr vispostīgākā miltrasa ir kviešiem 

un miežiem. 2017. gadā Latgales reģionā miltrasa sasniedza 6% izplatību uz vasaras (AS 55) un 

ziemas kviešiem (AS 60). Latgales reģionā parasti šo slimību var novērot rudzu sējumos pirmā 

mezgla attīstības stadijā (AS 31), pagājušajā sezonā tas bija maija sākumā un turpinājās visas 

sezonas garumā. Šī slimība skar arī auzas, veidojot ovālus, neregulāras formas plankumus gaiši 

pelēkā krāsā ar šokolādes brūnu apmali, uz rudzu un tritikāles lapām tā nav tik izteikta. 2018. gadā 

slimība var parādīties, ja laiks būs vēss un mitrs, un ja sējumi būs pārāk sabiezināti. 

 

VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum) 

Pārsvarā inficē kviešu sējumus, arī rudzus, tritikāli un miežus, tomēr šī slimība reti tiek novērota. 

2017. gadā Latgalē ne reizi netika novērota.  Pirmās slimības pazīmes novērojamas cerošanas fāzē, 

dažreiz jau rudenī.  

  

BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondita) 

Rudzos jūnija pēdējā nedēļā, ziedēšanas sākumā varēja novērot brūno rūsu, atsevišķas tās formas 

inficē arī tritikāli un kviešus. Pagājušajā sezonā  Daugavpils novadā slimība novērota vienu reizi, 

sasniedzot 2% izplatību. 2018. gadā slimība būs novērojama, ja pēc ilgstoša lietus sekos siltas gaisa 

temperatūras +15-+20°C. 

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

Latgali var sasniegt par 1-2 nedēļām vēlāk nekā Kurzemes piekrasti, tomēr, audzējot izturīgas 

šķirnes, no šīs slimības var izvairīties, jo 2017. gadā šī slimība sastopama bija tikai Latvijas rietumu 

daļā. Dzeltenā rūsa pārsvarā inficē ziemas un vasaras kviešus, kā arī miežus, rudzus, tritikāli un 

atsevišķas graudzāles. Dzelteno rūsu var atpazīt pēc košām pustulām uz lapas virspuses. Audzējot 

izturīgas šķirnes, no dzeltenās rūsas var izvairīties. 2018. gadā jāpievērš uzmanība monitoringa 

datiem un jāseko līdzi, kad slimība parādās Kurzemes piekrastē, lai varētu prognozēt parādīšanos 
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arī Latgales reģionā. 

 

Kviešu slimības 

 

KVIEŠU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria tritici) 

Nekarantīnas kaitīgo organismu monitoringa dati parāda, ka jau 2017. gada rudenī graudaugi jau 

bija inficējušies ar kviešu lapu pelēkplankumainību, kas savu attīstību turpinās līdz ar pavasara 

iestāšanos. Ar kviešu lapu pelēkplankumainību inficējas ziemas un vasaras kvieši, tritikāle, retāk 

rudzi un mieži. Slimība parasti parādās jau rudenī, cerošanas fāzē, un pavasarī turpina attīstību uz 

apakšējām lapām. Slimība saglabājas augu atliekās, tādēļ sējumus būtu ieteicams mainīt uz lauku, 

kur iepriekšējā gadā nav sēti kvieši vai tritikāle. Vārpošanas fāzē visbiežāk sākas slimības strauja 

izplatība, īpaši, ja ilgstoši saglabājas mitras augu lapas. Latgalē ziemāju sēju ietekmēja pārmērīgais 

nokrišņu daudzums, tādēļ iesēto ziemāju platības būs mazākas, līdz ar to arī pelēkplankumainības 

izplatība var būt zemāka. 

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-repentis) 

Sastopama galvenokārt kviešu sējumos, gan vasaras, gan ziemas, kā arī tritikāles un rudzu sējumos, 

tomēr vislielākos ražas zudumus izraisa kviešiem. Pirmie slimības simptomi Latgales reģionā 

novērojami, sākot no cerošanas līdz pilngatavības fāzei. Slimība var būt ļoti postīga, jo patogēns 

izdala toksīnus, kas noārda hlorofilu un lapas nokalst. Līdzīgi kā pelēkplankumainība, arī kviešu 

lapu dzeltenplankumainība saglabājas augu atliekās, tādēļ rudenī var inficēt jauniesētos ziemājus. 

Visstraujāk slimības izplatība notiek ziedēšanas fāzē (AS 61-69) un vispostīgākā tā ir atkārtotos 

kviešu sējumos. 

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici) 

Novērojama reti. 2017. gadā Latgalē šī slimība netika novērota. Putošā melnplauka var inficēt 

kviešu, miežu un auzu sējumus, parasti ar nekodinātām sēklām apsētos laukos parādās biežāk, radot 

lielus ražas zudumus. Graudu vietā pie vārpas ass inficēšanās gadījumā redzami tumši sporu 

maisiņi. Izplatību veicina silta gaisa temperatūra un ilgstošs mitrums. 

 

Miežu slimības 

 

 

MIEŽU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria passerinii) 

Inficē vasaras miežus, sākot ar maija beigām, kad mieži ir divu lapu attīstības stadijā (AS 12). 

Daugavpils novadā 2017. gadā šī slimība sasniedza 2% izplatību. 2018. gada pavasarī slimība būs 

novērojama sējumos, kur bijis inficēts sēklas materiāls, kā arī mēreni siltos un mitros laikapstākļos 

slimība var pastiprināti izplatīties. 

 
Auzu slimības 

 

AUZU VAINAGRŪSA(Pucciniacoronifera) 

Uz auzām dažkārt sastopama auzu vainagrūsa, tomēr tā novērota ļoti reti ar zemu izplatību. 

Slimības attīstībai vajadzīga augsta temperatūra +18-21°C un nepārtraukts mitrums uz lapām, tādēļ 

var inficēt augus vasaras vidū, kad auzas sasniegušas vārpošanas stadiju (AS 55). Audzējot izturīgas 

šķirnes, var izvairīties no vainagrūsas radītiem zaudējumiem. 

             

AUZU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Helminthosporium avenae) 

Sastopama uz ziemas un vasaras auzām. Rēzeknes novadā 2017. gadā pirmo reizi uz vasaras auzām 

slimība novērota jūnija otrajā dekādē, pirmā mezgla attīstības stadijā (AS 31), bet uz ziemas auzām 
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- karoglapas stadijā (AS 39). Latgales reģionā šī slimība reti kad pārsniedz 4% izplatību, jo slimības 

izplatībai nepieciešami +20°C grādi un liels mitrums. 

 
 

KAITĒKĻI 

 

LABĪBU SPRADZIS (Phyllotreta vittula) 

Uz graudzālēm bieži sastopams kaitēklis ir labību spradzis, kurš labprāt mielojas ar visām 

graudaugu sugām. Īpaši bīstams var būt auga attīstības sākumā. Uz miežiem labību spradzis 

novērots cerošanas sākuma stadijā (AS 21). Kaitēkļa savairošanos labvēlīgi ietekmēs sauss un silts 

laiks. 

 

RUDZU TRIPSIS (Limothrips denticornis) 

Graudaugu sējumos sastapt var ļoti dažādas tripša sugas, bet visbiežāk sastopams rudzu tripsis. 

Tripši bojā gan rudzus, gan kviešus un miežus vārpošanas sākumā (AS 51), kad tie iznāk no 

ziemošanas vietām. tripši rudzos novēroti karoglapas parādīšanās stadijā (AS 37) ar 8% izplatību. 

 

IEVU-AUZU LAPUTS (Rhopalosiphon padi) 

Sastopama uz visu sugu graudaugiem un savvaļas graudzālēm. Kāpuri izšķiļas jau agri pavasarī un 

ir novērojami barības augu lapu apakšpusē. No tiem jūnija beigās un jūlijā laputis pārlido uz 

graudaugiem, kur barojas ar augu sulu. Laputis ziemo olu stadijā. Monitoringa dati liecina, ka 2017. 

gada rudenī uz kviešu laukiem blakus augošām ievām novērotas 1-2 laputu olas uz 200 ievu 

pumpuriem, tomēr šis rādītājs nav noteicošais, lai prognozētu laputu attīstību 2018. gadam, jo tās 

vairojas ļoti ātri. Ja jūnija beigās būs silts laiks, laputis pārlidos uz graudaugiem. 

 

LABĪBU SARKANKAKLA UN LABĪBU ZILAIS LAPGRAUZIS (Qulema melanopus, 

Lema cynella) 

Uz ziemas kviešiem cerošanas beigās (AS 29), maija vidū, jau var novērot labību lapgraužus. 

Kaitēkļi sastopami uz kviešiem, tritikāles, rudziem, miežiem. Tie izlien no augsnes, kad gaisa 

temperatūra sasniedz +7,5-9oC. Sausā un siltā laikā var savairoties masveidā. Pērn uz vasaras 

miežiem sasniedza 24% izplatību divu lapu attīstības stadijā (AS 12). 

 

II RAPSIS  

 

SLIMĪBAS 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae, A.brassicicola) 

Rapšu sējumos sastopamas dažādas slimības, kuras dažkārt novērojamas jau rudenī iesētos ziemas 

rapšos. Krustziežu sausplankumainība izplatās siltos, mitros un vējainos laikapstākļos, ziedēšanas 

un sēklu nogatavošanās laikā, jūnija otrajā nedēļā. Latgales reģionā slimība 2017. gadā 

nepārsniedza 4% izplatību. 

  

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora brassicae) 

Var inficēt ziemas un vasaras rapšu sējumus jau uzreiz pēc sadīgšanas, parādoties dīgļlapām. 

Slimības attīstībai labvēlīgs ir mēreni silts laiks, migla un ilgstošs rasas periods. Tomēr Latgales 

reģionā rapšus audzē daudz mazākās platībās kā Zemgalē un Kurzemē, tādēļ arī slimības 

novērojamas retāk.  Rēzeknes novadā miltrasa bija sastopama uz vasaras rapšiem, tā sasniedza 18% 

izplatību sāndzinumu veidošanās laikā (AS 18). 
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KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

Var parādīties gan ziedēšanas sākumā (AS 60), gan laikā, kad 50% pāksteņu jau attīstījušies (AS 

75). Nereti parādās jau rudenī, veidojot plankumus uz rapša dīgļlapām ‒ dzeltenīgi, vēlāk ar 

pelēcīgu centrālo daļu, kur veidojas melni punktiņi ‒ sēnes augļķermeņi – piknīdas. Postīga, ja 

rudenī paspēj ieaugt rapša stublājā. 2018. gadā slimība būs novērojama sējumos, kur šī slimība 

novērota jau 2017. gada rudenī. 

 

BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum) 

Pazīmes uz rapša novērojamas pēc ziedēšanas, bet vislabāk simptomi novērojami pāksteņu 

nogatavošanās periodā.  Dagdas pagastā slimība parādījās jūnija vidū (AS 71) ar izplatību 2%. 

2018. gadā slimība parādīsies sējumos, kur vairākus gadus pēc kārtas tiek audzēti rapši. Silts laiks 

un ilgstošs nokrišņu periods var veicināt slimības izplatību. 

  

KAITĒKĻI 

 

GLIEMEŽI (Gasttropoda) 

Vasaras rapšus var bojāt mīkstgliemeži, kas parādās jau jūnija sākumā divu lapu attīstības stadijā 

(AS 12). Tie veģetācijas sezonas laikā barojas ar augu daļām, visbiežāk ar jaunām augu lapām, jo 

tās ir mīkstākas. Izplatās paaugstināta mitruma apstākļos.   Lielāks populācijas blīvums konstatēts 

laukos, kuros veikta tiešā sēja  bez  augsnes  virskārtas  apvēršanas. 

SPRADŽI (Phyllotreta sp.) 

Maija beigās uz rapšiem, pirmā pāra lapu attīstības stadijā (AS 11), var novērot svītraino spradžu un 

krustziežu melno spradžu klātbūtni.  Spradži no ziemošanas vietām iznāk,  kad  gaisa  vidējā  

temperatūra  paaugstinās   virs   +8   ‒   9°C. No izdētajām olām šķiļas kāpuri. Tie barojas ar augu 

lapām, pēc tam iekūņojas augsnē, līdz attīstās jauna vabole, kas ziemo grāvmalās un krūmājos. 

Savukārt krustziežu stublāju spradzis ir viens no postošākajiem kaitēkļiem tieši ziemas rapsī 

(vasaras rapšos nav novērots). Tie novērojami pēc ziemas rapšu dīgšanas, ja gaisa temperatūra 

saglabājas virs +16°C. Kāpuri bojā auga stublāju un augšanas punktu, tādēļ spēcīgi invadēti augi 

var nepārziemot. Šogad spradži no ziemošanas vietām iznāks, kad gaisa temperatūra iesils līdz 

+9°C un spēcīgi bojās augus, ja laiks būs sauss.  

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

Sastopami jau maija pirmajā nedēļā ziedpumpuru veidošanās laikā (AS 50). 2017. gadā Viļānu 

novadā jau nedēļu pēc pirmās kaitēkļa konstatēšanas tas sasniedza 14% izplatību, bet citos Latgales 

reģiona novados izplatība notika vēl straujāk. Labvēlīgos laikapstākļos spīduļi var sasniegt 34% 

izplatību un vairāk. Pavasarī, tiklīdz gaiss iesilst līdz +9°C, spīduļi atstāj ziemošanas vietas un 

salasās uz ziedošajiem augiem. 

 

KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes) 

Bojājumi sastopami kā rudenī, tā pavasarī, tomēr pagājušā gada vasarā šis kaitēklis novērots ļoti 

reti. Mušas izlido maijā, kad arī sadēj olas. Pēc 2 ‒ 4 dienām izšķiļas kāpuri, kas alo lapas plātni un 

pārtiek no tās audiem. 

III PĀKŠAUGI  

 

SLIMĪBAS 

 

PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

Saglabājas augu atliekās, tādēļ lauka pupu laukus jāmaina. Šī slimība ir bieži sastopama, veidojot uz 

augu lapām, stublāja un sēklām ieapaļus garenus, netīri dzeltenus vai brūnus plankumus ar gaišāku 

centru un tumšsarkanu apmali. Var inficēt lauka pupas pirmo ziedpumpuru parādīšanās laikā (AS 

51). 2017. gadā Latgales reģionā netika novērota. 
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PUPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Botrytis fabae) 

Uz pupām nereti jau maija beigās var sastapt pupu brūnplankumainību trešās īstās lapas stadijā 

(AS13). Daugavpils novadā 2017. gada vasarā slimība sasniedza 4% izplatību. Slimības pirmās 

pazīmes ir mazi, koši šokolādes brūni plankumi uz lapām. Attīstībai labvēlīgs relatīvais gaisa 

mitrums 90% un temperatūra +15-22°C. 

 
PUPU RŪSA (Uromyces viciae-fabae) 

Iepriekšējā sezonā Latvijā tika novērota vien atsevišķos sējumos, nelielās platībās. Pirmās pazīmes 

parasti kļūst pamanāmas jau pavasarī, kad lapu apakšpusē veidojas dzelteni plankumi. Slimības 

attīstībai pietiek ar mēreni mitru un siltu laiku, tomēr citus gadus šī slimība sastopama biežāk. Pie 

labvēlīgiem laikapstākļiem šī slimība var kļūt par dominējošo slimību. 

 

KAITĒKĻI 

 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

Uz pākšaugiem maija sākumā var sastapt zirņu svītraino smecernieku, kas 2017. gadā Latgales 

reģionā netika konstatēts. Kaitēklis bojā pupas, zirņus, vīķus, āboliņu, lucernu, pupiņas. Parādās uz 

tauriņziežiem pēc to sadīgšanas. Veicot augu maiņu un augsnes apstrādi, var izvairīties no kaitēkļa 

radītiem zaudējumiem.. 

  

ZIRŅU TUMŠAIS TINĒJS (Cydia nigricana) 

Bojā zirņus, retāk – vīķus, dedestiņas. Latgalē zirņi netiek audzēti lielās platībās, tādēļ šis kaitēklis 

nav novērots bieži. Tauriņi izlido jūnija beigās, jūlijā. Ja vakaros un naktīs ir silts, nav vēja un 

lietus, tauriņi intensīvi lido. Zirņu ziedēšanas laikā (AS 61) tie uz lapām un pielapēm dēj olas. 

 

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

Diezgan bieži sastopams kaitēklis ir pupu sēklgrauzis, kurš, gaisam iesilstot līdz +15oC grādiem, 

izlido un barojas ar ziedputekšņiem. Intensīvi lido pupu ziedēšanas laikā (AS 60-69). Sastopams uz 

lauka jau jūnija sākumā piektās īstās lapas stadijā (AS 15). Ja ziedēšanas laikā temperatūra būs +15-

+20oC, sēklgrauzis būs novērojams 2018. gada pavasarī. 

            

 

PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 

Uz lauka pupām sastopamas jūnija pirmajā nedēļā un ziedēšanas sākumā (AS 60). 2017. gadā 

novērotas maz. Siltā un sausā laikā var savairoties un būtiski kaitēt lauku pupu sējumiem.  

 

 
 


