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Kartupeļu slimības 

 

KARTUPEĻU LAKSTU PUVE (Phytophthora infestans) 

2017. gadā lakstu puve Daugavpils novadā pirmo reizi novērota jūlija pēdējā nedēļā 

(AS 65). Šogad, ja pavasaris būs mitrs, uz lapām būs vērojamas pirmās pazīmes - 

brūnganpelēki plankumi, uz kuriem mitrā laikā lapu apakšpusē parādās pelēkbalta 

apsarme. Slimība visstraujāk atīstās no +15°C, bet inficēšanās notiek, gaisam iesilstot 

līdz +12°C.  

 

 

KARTUPEĻU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria solani) 

Kartupeļu lapu sausplankumainība pārziemo augu atliekās, tādēļ stādījumos, kur nav 

izmantots kvalitatīvs sēklas materiāls, šī slimība ir bieži sastopama. Īpaši postīga ir 

karstās un sausās vasarās, kādas pēdējos gados Latvijā nav novērotas. Slimība attīstās 

pie +19-23oC. Kartupeļu lapu sausplankumainība 2017. gadā reģionā novērota jūlija 

pirmajā nedēļā. 

 

Kartupeļu kaitēkļi 

 

KARTUPEĻU LAPGRAUZIS (Leptinotarsa decemlineata) 

Pēc ilggadējiem novērojumu datiem secināts, ka pieaugušās vaboles parādās maija 

trešajā nedēļā, un maija pašās beigās var novērot arī lapgraužu olas, bet kāpuri parādās 

jūnija pirmajā nedēļā. 2017. gadā pirmās vaboles tika novērotas tikai jūnija sākumā. 

Pieaugušas lapgraužu vaboles uz lauka var novērot līdz pat septembrim, olas - no jūnija 

sākuma līdz augusta sākumam, bet kāpurus - no jūnija līdz septembra sākumam. Lielu 

kaitējumu kartupeļu lapgrauzis nodara gadījumos, ja pavasaris ir silts un sauss. 

Vabolēm septembrī var iestāties diapauze, kas nereti ilgst pat 3 gadus. Tās ziemo līdz 

1m dziļumā un pavasarī, iestājoties siltam laikam, izlien no ziemošanas vietām un sāk 

baroties ar kartupeļu lakstiem. Normālai lapgraužu attīstībai nepieciešams sauss laiks 

ar gaisa vidējo temperatūru +16°C.  
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Burkānu slimības 

 

BURKĀNU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria dauci) 

Šī slimība ir plaši sastopama uz nelieliem burkānu sējumiem. Katru gadu burkāni 

inficējas ar šo slimību, tomēr postīga tā ir tikai atsevišķos gados. Pastiprināta 

inficēšanās notiek, ja gaiss ir mitrs un silts (+17-30°C) un notiek mitruma uzkrāšanās 

uz lapām ilgāk par 4 stundām. Slimības pazīmes var novērot uz vecākajām auga lapām 

parasti agrās burkānu attīstības stadijās. 2017. gadā sausplankumainība pirmo reizi 

novērota pašās jūlija beigās. 

 

 

BURKĀNU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Cercospora carotae) 

Parasti novērojama augusta vidū jeb 2 mēnešus pēc sējas. Vairāk novērojama sējumos, 

kur netiek ievērota augseka un mitrums uz lapām turās ilgāk par 12 stundām, kā arī 

gaisa temperatūra ir +23-28°C. 2017. gadā Latgales reģiona monitoringa laukos slimība 

netika novērota. 

 

Burkānu kaitēkļi 

 

BURKĀNU LAPU BLUSIŅA (Trioza apicalis) 

2017. gadā Latgales reģionā pirmie lapu blusiņu kāpuri novēroti jūnija vidū. Kaitēklis 

pārziemo uz skujkokiem un burkānu vecajām lapām, kas paliek uz lauka. Imago olas 

dēj visu vasaru, sākot no maija beigām. Burkānu lapu blusiņa būtiski maina burkānu 

produkcijas kvalitāti, jo pasliktinās to garša. Šogad blusiņas būs sastopamas, kad gaiss 

iesils līdz +16°C. Jo siltāks kļūst gaiss, jo ātrāk notiek olu attīstība, - par to jādomā, 

veicot augu aizsardzības pasākumus. Pie +23°C ola attīstās 5 dienu laikā, bet +16°C - 

14 dienu laikā. 

 

BURKĀNU MUŠA (Psila rosae) 

2017. gadā  novērota jūlija vidū. Kaitēklis pārziemo augsnē un no ziemošanas vietām 

izlido maija sākumā vai jūnija sākumā. Kad augsne ilgstoši bijusi +12°C silta, dēj olas 

pie čemurziežu saknēm. Olu dēšana ilgst 30-50 dienas. 2018. gadā burkānu muša varētu 

būt novērojama sējumos, kur atkārtoti tiek sēti burkāni vai citi čemurziežu dzimtas 

dārzeņi. 

 

Galda biešu slimības 

 

BIEŠU JOSLAINĀ PLANKUMAINĪBA (Pleospora betae) 

Pazīmes novērojamas vasaras beigās, tomēr 2017. gadā novērota jūlija pirmajā nedēļā 

ar nelielu izplatību, kad gaisa temperatūra svārstījās no +17-20oC. Slimības ierosinātājs 

pārziemo uz augu atliekām un sēklām, tādēļ svarīgi ievērot augseku un iegādāties 

kvalitatīvu sēklu. 

 

BIEŠU LAPU SĪKPLANKUMAINĪBA (Cercospora beticola) 

Sīkplankumainību 2017. gadā pirmo reizi novēroja jūlija beigās (AS 45). Pazīmes 

parasti var novērot tikai uz tām lapām, kuras ir pilnībā izveidojušās. Tāpat kā joslainā 

plankumainība, arī sīkplankumainība saglabājas sēklās un augu atliekās. 
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Galda biešu kaitēkļi 

 

BIEŠU SPRADZIS (Chaetocnema concinna) 

Pavasarī, kad gaisa temperatūra sasniedz +6-9oC grādus, vaboles atstāj ziemošanas 

vietas. Kad paliek siltāks (+18-20oC), mātītes sāk dēt olas. Spradži masveidā var 

savairoties, ja laiks ir silts un sauss. 2018. gadā spradži vairāk varētu būt novērojami 

sējumos, kur ir daudz balandu vai sējumos, kuri atrodas blakus ziemāju labībām. 

Spradži bojā biešu augus no uzdīgšanas līdz 4-5 lapu fāzei. 

 

Sīpolu un ķiploku slimības 

 

SĪPOLU KAKLA PUVE (Botryotinia sguamosa) 

Šī slimība parasti novērojama veģetācijas perioda beigās. Ierosinātājs saglabājas augu 

atliekās un augsnē. Slimības izplatību veicina vēss (+12 - 24oC) un ilgstoši mitrs laiks. 

Pārāk sabiezinātos stādījumos šogad būs novērojama sīpolu kakla puve, kad tie būs 

sasnieguši vākšanas gatavību (AS 49). 

Kāpostu slimības 

 

KRUSTZIEŽU NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora parasitica) 

Slimība galviņkāpostiem 2017. gadā novērota, sākot ar jūnija vidu piecu lapu attīstības 

stadijā (AS 15). Šī slimība 2017. gadā bija maz izplatīta un kāpostu stādījumos 

nenodarīja lielus postījumus. 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae) 

2017. gadā sausplankumainība Rēzeknes novadā novērota augusta pirmajā nedēļā (AS 

43) ar 6% izplatību. Līdz kāpostu novākšanas laikam (AS 49) slimība sasniedza 28% 

izplatību. Sausplankumainība ir novērojama katru gadu augustā, tādēļ no slimības 

neizvairīties arī 2018. gadā. Sevišķi strauji tā var izplatīties, ja gaisa temperatūra ir +20-

25°C un uz lapām ilgstoši ir pilienveida mitrums. 

 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Phoma lingam) 

2017. gadā sauso puvi novēroja augusta beigās, kad galviņas sasniedza jau 70% no 

raksturīgā lieluma (AS 47). Slimība pērn sasniedz 8% izplatību. Optimāli apstākļi 

slimības izplatībai ir paaugstināts gaisa mitrums un gaisa temperatūra līdz +15oC, kā 

arī skābekļa trūkums sakņu zonā un stiprs vējš. Vasaras sākumā šo slimību var bieži 

novērot uz augu saknēm, ja ir bijis ilgstoši mitrs laiks un lauki piesūkušies ar ūdeni. 

Kāpostu kaitēkļi 

 

KĀPOSTU BALTENIS (Pieris brassicae) 

Pirmie balteņi kāpostu stādījumos 2017. gadā novēroti jūlija pirmajā nedēļā, bet to olas 

- augusta vidū. Kāpostu balteņus var novērot katru gadu, - gan sākumā uz savvaļas 

krustziežu nezālēm un pēc tam jau uz kultivētiem krustziežiem. Šogad ziema nebija tik 

auksta, lai balteņi neizdzīvotu (-20°C samazina izplatību) tādēļ var prognozēt balteņu 
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parādīšanos arī 2018. gadā. Ja vasara būs silta un mitra (+26°C), balteņu izplatība būs 

mazāka nekā 2017. gadā. 

 

 

KĀPOSTU PŪCĪTE (Mamestra brassicae) 

Kāpostu pūcītes imago var sākt novērot ar jūlija pirmajām dienām, bet 12-14 dienu 

laikā jau novērojami kāpostu pūcītes kāpuri. Tauriņi izlido jau jūnijā, bet šis kaitēklis 

ir polifāgs un barojas uz ļoti dažādiem augiem. Lidošanas aktivitāte palielinās vakaros 

un naktīs. Kāpostu pūcītes ir nedaudz mazāk novērojamas nekā balteņi, tomēr arī šo 

kaitēkli var novērot katru gadu. 

 

SPRADŽI (Phyllotreta sp) 

Sākot ar maija vidu uz kāpostiem jau var novērot spradžus. To savairošanos veicina 

sauss un silts laiks. Spradži pārziemo nezālēs, tādēļ šogad tos vairāk varēs novērot 

stādījumos, kuru tuvumā ir daudz nezāļainu vietu. Sevišķi lielus kaitējumus var nodarīt 

jauniem augiem, tos apgraužot tā, ka tie nespēj tālāk attīstīties. 

 

 

 

 


