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I LABĪBAS 

SLIMĪBAS 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 

Iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem (silts, mitrs laiks,+16-20oC), pirmās 

graudzāļu miltrasas pazīmes būs vērojamas vasaras sākumā (maija beigas, jūnija sākums) no 

graudaugu cerošanas līdz stiebrošanas sākumam (AS 29-30). Biežāk tā būs novērojama 

sabiezinātos, ar slāpekļa mēslojumu pārbagātos un nezāļainos sējumos. Straujāka slimības attīstība 

reģionā parasti novērota vasaras vidū (jūnija beigas,jūlija sākums) stiebrošanas un ziedēšanas laikā 

(AS 31-65). 

 

VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum) 

Galvenokārt bojā vārpu plēksnes. Slimības attīstību veicinās lietains laiks graudaugu stiebrošanas 

un ziedēšanas laikā (AS 30-71). Kā novērots reģionā, slimība uz vārpām parādās vairāk 

piengatavības stadijā (AS 73-77) jūnija beigās, jūlija sākumā. 

 

BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondita) 

Ik gadu slimības izplatība reģionā ir atšķirīga. Galvenais slimību veicinošais faktors ir pilienveida 

mitrums uz lapām. Ja inficēšanās notiks jau stiebrošanas stadijā, brūnās rūsas postīgums, kas 

ietekmēs ražu, būs nozīmīgāks. Biežāk brūnā rūsa reģionā vērojama rudzu un tritikāles, retāk kviešu 

un miežu sējumos ziedēšanas un piengatavības fāzē (AS 61-77) jūlija otrā pusē. 

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

Postīgāka tā ir kviešu sējumos, taču tās izplatība katru gadu reģionā ir atšķirīga. Ražas zudumi 

atkarīgi, galvenokārt no inficēšanās laika un augu attīstības pakāpes, - jo agrāk notiek inficēšanās 

(jau stiebrošanas laikā), jo lielāki ražas zudumi. Straujāk izplatās, ja ir migla, rasa un vēss laiks 

+10-15oC). Biežāk reģionā novērota vārpošanas un ziedēšanas laikā (AS 51-79) jūnijā/jūlija 

sākumā. 
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STIEBRZĀĻU GREDZENPLANKUMAINĪBA (Rhynchosporium sp.) 

Novērojama galvenokārt rudzu sējumos. Mitrs, vēss laiks vasaras sākumā veicinās stiebrzāļu 

gredzenplankumainības attīstību. Slimība postīgāka, ja inficēšanās notiek agrākās augu attīstības 

stadijās. Biežāk reģionā novērojama stiebrošanas un vārpošanas laikā (AS 31-59). 

 

Kviešu slimības 

 

KVIEŠU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria tritici) 

Reģionā novērota katru gadu. Bojā tikai lapas. Kviešu lapu pelēkplankumainības attīstība atkarīga 

no mitruma. Pirmās slimības pazīmes var novērot jau rudenī uz iesētajiem ziemas kviešiem. 

Pavasarī, atsākoties augu veģetācijai, rudens infekcijas pazīmes var novērot uz augu vecākām, 

apakšējām lapām. Slimība būs postīgāka, ja graudaugu stiebrošanas fāzē iestāsies lietains laiks. 

Apsekotajos reģiona laukos straujāka slimības attīstība ziemāju sējumos novērota jūnija otrā pusē 

vārpošanas, ziedēšanas fāzēs (AS 51-69) un vasarāju sējumos - jūlija sākumā (AS 41-59). 

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-repentis) 

Slimība biežāk novērota kviešu sējumos, tā bojā tikai lapas. Slimības attīstības pakāpe atkarīga no 

klimatiskajiem apstākļiem un infekcijas avota daudzuma augšanas laikā. Vispostīgākā tā ir 

atkārtotos kviešu sējumos un laukos ar minimalizēto augsnes apstrādi. Apsekotos reģiona laukos 

dzeltenplankumainības izplatība parasti novērojama vasaras sākumā (maija beigas-jūnija sākums) 

jau cerošanas beigās stiebrošanas fāzē (AS 29-39) un atsākas vārpošanas fāzē (AS 51-59). Straujāka 

slimības attīstība vērojama jūnija otrā pusē, - jūlija sākumā pēc kviešu ziedēšanas. 

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici) 

Slimība ir reti sastopama. Pēdējo gadu laikā apsekotajos sējumos kviešu putošā melnplauka netika 

novērota. Izturīgu šķirņu izvēle un kodināts sēklas materiāls pasargās no šīs slimības sastopamības 

sējumos. 

 

Miežu slimības 

 

MIEŽU LAPU TĪKLPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora teres) 

Novērota sējumos katru gadu. Postīgāka, ja inficēšanās notiek agrākās attīstības stadijās un iestājas 

slimības attīstībai labvēlīgi laika apstākļi (mēreni silts, mitrs laiks +10-15oC). Pirmās slimības 

pazīmes reģionā biežāk novērotas vasaras sākumā (maija beigas, jūnija sākums) cerošanas fāzē, 

dažviet jau lapu attīstības stadijās (AS 13-29). 

 

MIEŽU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria passerinii) 

Bojā tikai lapas. Slimību veicina mitrs, lietains laiks (+15-25oC) stiebrošanas fāzē. Vispostīgākā, ja 

inficēšanās notiek pēc karoglapas atvēršanās (AS 37-39). Apsekotajos reģiona laukos novērota reti. 

 

MIEŽU PUNDURRŪSA (Puccinia hordei) 

Inficē miežus. Apsekotajos reģiona laukos pēdējo gadu laikā nav novērota. 

 

 

MIEŽU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago nuda) 

Sastopama reti. Apsekotajos laukos miežu putošā melnplauka tika novērota atsevišķos sējumos, 

ziedēšanas beigās līdz graudu attīstības sākumā (AS 69-71) jūlija beigās. Šajos laukos tika iesēta 

nekodināta sēkla. 

 

Rudzu slimības 
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RUDZU LAPU PELĒKPLANKUMAINIBA (Septoria secalis) 

Bojā tikai lapas. Postīgāka, ja stiebrošanas fāzē ir lietains, mēreni silts laiks. Būtiski ražas zudumi, 

ja inficēšanās notiek pēc karoglapas atvēršanās. Apsekotajos laukos dažviet pirmās pazīmes 

novērotas stiebrošanas - ziedēšanas fāzē (AS 56-69) jūnija otrā pusē. 

 

 

Auzu slimības 

 

AUZU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Helminthosporium avenae) 

Sastopama katru gadu. Slimības attīstību veicinās silti +20oC, mitri laika apstākļi. Apsekotajos 

laukos pirmās slimnības pazīmes biežāk novērotas stiebrošanas fāzē (AS 30-39) jūnija beigās jūlija 

sākumā. 

 

AUZU VAINAGRŪSA (Puccinia coronifera) 

Auzu sējumos reģionā sastopama katru gadu. Biežāk reģionā novērota ziedēšanas līdz  graudu 

veidošanās sākumā (AS 61-71) jūlijā. Iestājoties auzu vainagrūsas attīstībai labvēlīgiem laika 

apstākļiem (+18-200C) slimības pazīmes auzu sējumos būs vērojamas arī šogad. 

 

 

KAITĒKĻI 

 

LABĪBU SPRADZIS (Phyllotreta vittula) 

Sastopams katru gadu, bojā visus graudaugus. Postīgs var būt agrās augu attīstības stadijās lapu 

attīstības un cerošanas fāzē (AS 10-29). Apsekotos laukos tā sastopamība katru sezonu ir mainīga 

un galvenokārt atkarīga no laika apstākļiem agri pavasarī. 

 

RUDZU TRIPSIS (Limothrips denticornis) 

Sējumos novērots katru sezonu rudzu stiebrošanas vārpošanas laikā (AS 30-59) vasaras sākumā. 

Silts, sauss laiks arī 2018. gadā sekmēs kaitēkļa savairošanos. 

 

IEVU-AUZU LAPUTS (Rhopalosiphon padi) 

Sezonas laikā silti laika apstākļi sekmē laputu strauju savairošanos. Īpaši postīgas tās ir graudaugu 

agrākās attīstības stadijās. Biežāk novērotas vasaras sākumā (maijā, jūnija sākumā) lapu attīstības 

un cerošanas laikā (AS 10-29). 

 

LABĪBU SARKANKAKLA UN LABĪBU ZILAIS LAPGRAUZIS (Qulema melanopus, 

Lema cynella) 

Graudaugu sējumos bieži sastopams kaitēklis. Siltā laikā var savairoties masveidā. Biežāk novērots 

vasaras sākumā (maijā) cerošanas - stiebrošanas fāzē (AS 20-32). 

 

II RAPSIS  

 

SLIMĪBAS 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae, A.brassicicola) 

Slimības izplatību sējumos veicinās silti, mitri un vējaini laika apstākļi rapšu ziedēšanas laikā. 

Būtiskus ražas zudumus rada slimība attīstība uz pāksteņiem parasti veģetācijas beigās. Apsekotajos 

ziemas rapša laukos pirmās krustziežu sausplankumainības pazīmes uz lapām novērotas ziedēšanas 

laikā(AS 65-69) jūnija vidū. Uz pāksteņiem – sākot no pāksteņu attīstības beigām līdz  sēklu 

nogatavošanās laikam (AS 79-83) jūlija beigās augusta sākumā. Vasaras rapša sējumos 

sausplankumainības izplatība novērota ziedēšanas un pāksteņu attīstības stadijās (AS 67-79) jūlija 
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beigās augusta sākumā. Atsevišķos sējumos tās izplatība nedaudz pieauga sēklu gatavošanās fāzē 

(AS 80-83) augusta pirmajā pusē. 

 

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora brassicae) 

Sastopama bieži. Parasti slimības infekcijas pakāpe nav liela un būtiskus ražas zudumus nerada. 

Postīgāka ir, ja inficēšanās notiek dīgstu stadijā. Rapša neīstās miltrasas izplatību veicina vēss (+10-

15oC), mitrs un vējains laiks. Apsekotajos laukos rapša neīstās miltrasas pirmās pazīmes novērotas 

vasaras rapša sējumos jūnija vidū lapu attīstības fāzē (AS 14 -18). 

 

 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

Ja ir silts laiks, tad jau rudenī ziemas rapša sējumos parasti uz lapām vērojamas krustziežu sausās 

puves pazīmes. Rudens infekcijas pazīmes uz apakšējām lapām novēro arī agri pavasarī, atsākoties 

augu veģetācijai. Apsekotajos reģiona rapša sējumos slimības izplatība un attīstības pakāpe parasti 

nav liela. 

 

BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum) 

Baltā puve sastopama katru gadu. Slimības izplatību veicina lietains, silts laiks rapša ziedēšanas 

laikā. Apsekotajos ziemas rapša sējumos pirmās baltās puves pazīmes novērotas jūnija beigās jūlija 

sākumā pāksteņu attīstības beigās līdz sēklu nogatavošanās stadijai (AS 79-81) un augusta sākumā 

vasaras rapša laukos. Parasti tās izplatība nav liela un vairāk vērojama rapša lauka malās. 

 

KAITĒKĻI 

 

GLIEMEŽI (Gasttropoda) 

Var savairoties laukos, kur veikta minimalizētā augsnes apstrāde, laukos pie meža masīviem, 

aizaugušām zemes platībām, novadgrāvjiem u.c. Mitros laika apstākļos, savairojoties masveidā, var 

nodarīt kaitējumu rapša sējumam dīgšanas un lapu attīstības fāzēs (09-19). Parasti apsekotajos 

sējumos novērots tikai lauka malās ar nelielu izplatību. Ierobežošana nepieciešama reti, tikai 

atsevišķos laukos. 

 

SPRADŽI (Phyllotreta sp.) 

Spradžu izplatība sējumā galvenokārt būs atkarīga no laika apstākļiem. Ja pavasarī iestāsies silts un 

sauss laiks, spradži var savairoties masveidā un nodarīt būtiskus bojājumus vasaras rapša sējumiem. 

Apsekotajos laukos spradži biežāk novēroti maija beigās jūnija sākumā (AS 09-13) ar nelielu 

izplatību un bojājuma pakāpi. 

 

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

Sējumos sastopami katru gadu. Ziemošanas vietas spīduļa vaboles atstāj, tiklīdz iestājas silts laiks. 

Sākumā tās sastopamas uz ziedošiem augiem, vēlāk pāriet uz krustziežu dzimtas augiem. Sējumā 

dažkārt parādās vēl pirms rapša ziedkopas veidošanās. Apsekotajos ziemas rapša sējumos kaitēkļa 

vaboles novērotas maija sākumā ziedpumpuru veidošanās sākumā līdz redzamas galvenās 

ziedkopas  (AS 50-55).  Vēlāk, ja iestājas silts, saulains laiks, to izplatība pieaug. Maija beigās 

ziedēšanas fāzē (AS 60-65) uz ziedkopām novērotas vidēji 1-3 spīduļa vaboles, atsevišķos sējumos 

- 1-6 vaboles. Apsekotajos vasaras rapša sējumos pirmās vaboles novērotas ziedkopas veidošanās 

fāzē (AS 50-53) jūnija sākumā, vidēji 1-3 vaboles. Rapša ziedēšanas laikā (AS 60-65) jūlija sākumā 

uz ziedkopām novērotas vidēji 1-2 vaboles. 

 

KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes) 
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Rapša sējumos bieži sastopams kaitēklis. Parasti nozīmīgus bojājumus nerada. Apsekotajos ziemas 

rapša sējumos alotājmušas bojājumi novēroti septembra sākumā lapu attīstības fāzē (AS 14) ar 

nelielu izplatības pakāpi. 

 

III PĀKŠAUGI  

 

SLIMĪBAS 

 

PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

Izplatīta un sastopama slimība katru gadu. Slimības attīstību veicina karsts laiks (+20-25oC), 

pilienveida mitrums uz lapām, lietus un inficēts sēklas materiāls. Pupu koncentriskās 

plankumainības pirmās pazīmes ar nelielu izplatību apsekotajos laukos novērotas jūnija vidū ziedu 

veidošanās fāzē (AS 55). Biežāk slimības izplatība nedaudz palielinās jūlija beigās augusta sākumā 

pākstu attīstības laikā (AS 71-78). 

 

PUPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Botrytis fabae) 

Pupu brūnplankumainība novērota katru gadu. Inficēšanos veicina silts un mitrs laiks (+15-22oC) 

vasaras sākumā. Pirmās slimības pazīmes biežāk novērotas pirmo ziedlapu parādīšanās laikā un 

pilnzieda stadijā (AS 59-65) jūnija otrajā pusē jūlija sākumā. Straujāka slimības izplatība vērojama 

jūlija beigās augusta sākumā, sākot no ziedēšanas beigām un pākstu attīstības laikā (AS 69-78). 

Veģetācijas beigās pupu brūnplankumainības pazīmes vērojamas arī uz stublājiem un pākstīm 

augusta beigās septembra sākumā sēklu nogatavošanās fāzē (AS 81-85). 

 

PUPU RŪSA (Uromyces viciae-fabae) 

Pupu rūsa biežāk novērota veģetācijas otrajā pusē jūlija beigās augusta sākumā pākstu attīstības un 

sēklu nogatavošanās laikā (AS 79-81). Straujāku slimības izplatību veicina ilgstoši silts (+20-25oC) 

un mitrs laiks vasaras beigās. Apsekotajos laukos 2017. gadā ar nelielu izplatību pupu rūsa novērota 

augusta sākumā pākstu attīstības fāzē (AS 78-80). 

 

 

KAITĒKĻI 

 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

Sējumos sastopami katru gadu. Iestājoties siltiem un sausiem laika apstākļiem vasaras sākumā, 

zirņu svītrainais smecernieks var radīt nozīmīgus bojājumus dīgstošiem augiem. Pēdējo gadu laikā 

novērots praktiski katrā laukā. Maznozīmīgi bojājumi apsekotajos sējumos novēroti maija pirmajā 

pusē lapu attīstības fāzē (AS 10-12). Jūnija sākumā smecernieku bojājumi sējumā novēroti 

lielākajai daļai augu. Ziedkopas veidošanās laikā (AS 50-55) jūnija vidū zirņu svītrainā smecernieka 

bojājumi novēroti galvenokārt uz augu augšējām jaunākām lapiņām. 

 

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

Pupu sēklgraužu vaboles var savairoties masveidā. To aktivitāte vērojama, līdzko iestājas silts laiks,  

parasti vasaras sākumā jau pirms pupu ziedēšanas. Apsekotajos lauka pupu sējumos pupu 

sēklgraužu vaboles novērotas jūnija sākumā lapu attīstības līdz ziedkopas veidošanās laikā (AS 15-

55). Pupu sēklgraužu noēstie ziedi novēroti jūnija otrajā pusē ziedēšanas sākumā (AS 61). Jūlija 

sākumā ziedēšanas nobeiguma stadijās (AS 65-69) uz pirmām pākstīm konstatētas sēklgraužu 

sadētās olas. Veģetācijas beigās, sēklu nogatavošanās laikā (AS 81-85) augusta beigās septembra 

sākumā pākstīs konstatēti sēklgraužu kāpuri. 

 

PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 
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Sastopams katru gadu, taču to savairošanās sējumos ir atšķirīga pa gadiem. Novērotos sējumos 

iepriekšējā gadā to izplatība bija neliela. Masveida savairošanos pupu sējumos sekmē silti,mēreni 

mitri laika apstākļi vasaras sākumā. 

 

 

 

 
 


