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Kartupeļu slimības 

 

KARTUPEĻU LAKSTU PUVE (Phytophthora infestans) 

Kartupeļu lakstu puves pirmās pazīmes var parādīties jūnijā ap Saulgriežu laiku, taču 

straujāku slimības izplatību noteiks laika apstākļi. Ja iestāsies silti (līdz +25oC) un 

lietaini laika apstākļi, kartupeļu laksti var aiziet bojā divu nedēļu laikā. Vidzemē parasti 

pirmās lakstu puves pazīmes parādās jūlija pirmajās dienās, vien atsevišķos gados tas 

ir bijis ap Jāņu laiku. Tā kā slimības ierosinātāji saglabājas uz bumbuļiem un augu 

atliekām augsnē, kvalitatīva sēklas materiāla izmantošana un augu maiņas ievērošana 

ir svarīgs priekšnosacījums slimības ierobežošanā. 

 

KARTUPEĻU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria solani) 

Kartupeļu lapu sausplankumainības pirmās pazīmes var parādīties reizē ar kartupeļu 

lakstu puves parādīšanos un slimība var būt tikpat postoša. Taču tās izplatību veicinās 

sausi un karsti (+25-28oC) laika apstākļi. Vidzemē novērotajos kartupeļu laukos 

iepriekšējā sezonā slimības infekcija netika konstatēta, jo laika apstākļi nebija tai 

labvēlīgi. 

 

Kartupeļu kaitēkļi 

 

KARTUPEĻU LAPGRAUZIS (Leptinotarsa decemlineata) 

Kartupeļu lapgrauža pārziemošanu varēja traucēt bagātīgie nokrišņi un pārmitrā augsne 

rudens un ziemas periodā. Taču nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē kartupeļu lapgrauži 

var atrasties augsnē miera periodā (diapauzē) līdz pat trīs gadiem. Vairāk ir apdraudēti 

mazdārziņi, kur netiek veikta nopietna augsnes aršana, arī augu maiņa ne vienmēr tiek 

ievērota. Parasti lapgrauža vaboles parādās jūnijā, lai dētu olas lapu apakšpusē. 

Iepriekšējā gadā Vidzemē pirmās lapgrauža vabolītes parādījās jūnija beigās divu 

stublāja sāndzinumu stadijā (AS 22). Uz kartupeļu lakstiem jūlijā var sastapt dažāda 

auguma lapgrauža kāpurus, bet augustā jau var parādīties jaunās paaudzes vaboles, kas 

nereti bojā tuvāk augsnes virspusei esošos kartupeļu bumbuļus. 
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Burkānu slimības 

 

BURKĀNU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria dauci) 

Slimība parasti parādās uz burkānu lapām saknes briešanas stadijās (AS 43 – 47). Jo 

agrīnākās kultūrauga attīstības stadijās notiek inficēšanās, jo vairāk tas ietekmē sakņu 

veidošanos. Stipras inficēšanās rezultātā nokalst laksti, tādējādi apgrūtinot sakņu 

novākšanu. Bet parasti Vidzemē inficēšanās notiek augustā, kad saknes sasniegušas jau 

apmēram pusi sava izmēra (AS 45), izplatības pakāpe nepārsniedz 4%. 

 

BURKĀNU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Cercospora carotae) 

Burkānu lapu brūnplankumainība var parādīties vasaras sākumā uz jaunajām burkānu 

lapām, bet pēdējos gados infekcija visbiežāk parādās vasara beigās sakņu nobriešanas 

laikā (AS 43 – 49). Vidzemē 2017. gadā lapu brūnplankumainība apsekotajos burkānu 

laukos netika konstatēta. Slimības izplatības ierobežošanā svarīgi ievērot augu maiņu, 

ierobežot nezāļu izplatību, sējai izmantot kodinātas sēklas. 

 

Burkānu kaitēkļi 

 

BURKĀNU LAPU BLUSIŅA (Trioza apicalis) 

Burkānu lapu blusiņa ir visbiežāk un visagrāk sastopamais kaitēklis burkānu sējumos. 

2017. gadā Vidzemē lapu blusiņu bojājumi tika konstatēti burkānu piecu lapu stadijā 

(AS 15) jūnija beigās, kas ir vēlāk nekā iepriekš. Taču kaitēkļa izlidošana parasti notiek 

jau maija vidū, ko var konstatēt, izliekot dzeltenos līmes vairogus. Lai ierobežotu 

kaitēkļa izplatību, svarīgi ievērot augu maiņu. Jauno sējumu ieteicams izvēlēties pēc 

iespējas tālāk no iepriekšējā gada lauka, kā arī izvairīties no egļu klātbūtnes lauku 

tuvumā, jo tur parasti lapu blusiņas pārziemo. 

BURKĀNU MUŠA (Psila rosae) 

Burkānu mušai gadā attīstās divas paaudzes. Kaitēkļa pirmās paaudzes izlidošana 

parasti sakrīt ar ābeļu un pīlādžu ziedēšanas laiku, kas katru gadu var atšķirties, bet 

kāpuru bojājumus varēs redzēt jūnija beigās vai jūlija sākumā, kad burkāniem sāk 

veidoties sakne (AS 41). Tiek uzskatīts, ka bīstamāki ir otrās paaudzes kāpuru bojājumi, 

jo tie turpinās bojāt burkānus arī glabāšanas periodā, taču 2017. gadā Vidzemē  

novērotajā sējumā tieši pirmās paaudzes kāpuru bojājumi jūlija sākumā bija redzamāki, 

jo jaunie augi vīta un aizgāja bojā. Lai  ierobežotu mušas izplatību, svarīga rindstarpu 

rušināšana un augsnes pieraušana pie burkānu sakņu kakla. 

Sīpolu slimības 

SĪPOLU NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora destructor) 

Slimība sīpolu stādījumos parādās gandrīz katru gadu, taču tās izplatību lielā mērā 

nosaka laika apstākļi. 2017. gadā Vidzemē novērotajos stādījumos neīstā miltrasa 

netika konstatēta, iespējams, zemo nakts gaisa temperatūru ietekmē. Neīstā miltrasa var 

parādīties 5 – 9 lapu (loku) veidošanās laikā (AS 15 – 19), bet bieži tā parādās vēlākās 

sīpolu attīstības stadijās. To veicina pārmērīgs augsnes un gaisa mitrums un nezāļains 

stādījums, kur ilgstoši saglabājas rasa. 

 

SĪPOLU KAKLA PUVE (Botryotinia sguamosa) 

Sīpolu sakņu puves vairāk bojā sīpolus glabāšanas laikā, bet nereti tā var parādīties jau 

uz lauka. 2017. gadā novērotajos stādījumos bojājumi parādījās jūlija beigās sīpolu 

briešanas laikā (AS 45). Līdz novākšanas laikam augustā slimības izplatība 
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nepārsniedza 6%. Slimības izplatību veicina vēsi un mitri laika apstākļi, paaugstināts 

augsnes mitrums. Ja puves parādās jau augšanas periodā, novāktā raža īpaši rūpīgi 

jāizžāvē, jāšķiro, biežāk jāpārbauda uzglabāšanas laikā. 

 
Sīpolu kaitēkļi 

 
SĪPOLU MUŠA (Delia antigua) 

Sīpolu muša vairāk bojā sīpolus pavasara pusē, sīpolu ziedmuša – vairāk vasaras otrajā 

pusē, bet to attīstība un bojājumi ir ļoti līdzīgi. 2017. gada mērenie laika apstākļi nebija 

labvēlīgi kaitēkļa izplatībai, jo Vidzemē apsekotajos sīpolu laukos tie netika konstatēti. 

Parasti sīpolu muša izlido pieneņu un ķiršu ziedēšanas laikā, lai dētu olas sīpolu lakstu 

žāklēs, bet vēlāk izšķīlušies kāpuri barojas ar sīpoliem. Izliekot dzeltenos līmes 

vairogus, iespējams noteikt sīpolu mušu izlidošanas laiku un daļēji ierobežot kaitēkļa 

izplatību. 

 

SĪPOLU LAKSTU PUSKODE (Acrolepiopsis assectella) 

Sīpolu lakstu puskodei gadā var attīstīties līdz 3 paaudzēm. Kaitēklis ir sastopams 

katru gadu, taču būtiskus bojājumus nenodara. 2017. gadā Vidzemē sīpolu lakstu 

puskodes pirmās paaudzes kāpuru bojājumi tika konstatēti jūnija beigās sīpolu sešu 

lapu stadijā (AS 16), kas ir vēlāk nekā citos gados. Kaitēkļa bojājumi bīstamāki būs 

kultūrauga agrīnākajās attīstības stadijās, iestājoties karstiem un sausiem laika 

apstākļiem. Bojātās auga daļas vēlams savākt un iznīcināt, lai kaut daļēji ierobežotu 

sīpolu lakstu puskodes turpmāko attīstību. 

 
Kāpostu slimības 

 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae) 

Krustziežu sausplankumainība ir bieži sastopama, bet būtiskus zaudējumus nenodara. 

Slimības pazīmes var parādīties jau dīgstu stadijā, bet visbiežāk to var novērot galviņu 

veidošanās laikā (AS 41 – 47). Arī 2017. gadā Vidzemē sausplankumainības pazīmes 

kāpostiem uz lauka parādījās jūlija otrās dekādes beigās galviņu briešanas laikā (AS 

43), izplatība 6%, slimības attīstības pakāpe 1%. Slimības ierosinātāji saglabājas uz 

augu atliekām un sēklās, krustziežu dzimtas nezālēm, bet izplatību veicina lietus, vējš. 

 

PELĒKĀ PUVE (Botrytis cinerea) 

Pelēkā puve kāpostus var inficēt jau veģetācijas periodā un turpināt izplatību 

uzglabāšanas laikā. Slimības ierosinātājs saglabājas uz augu atliekām un augsnē, 

pelēkai puvei ir daudz saimniekaugu, t.sk. nezāles. Puves pazīmes var parādīties arī 

kaitēkļu vai kā citādi bojātās vietās. 2017. gadā Vidzemē pelēkā puve tika konstatēta 

augusta beigās galviņu briešanas nobeigumā (AS 49), izplatība nepārsniedza 2%. Arī 

iepriekšējos gados puves infekcija uz lauka ir bijusi neliela. Slimības izplatību veicina 
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mitrums uz augu lapām, arī palielināts gaisa mitrums un pietiekami silta gaisa 

temperatūra ( +20–25oC). 

Kāpostu kaitēkļi 

 

KĀPOSTU BALTENIS (Pieris brassicae) 

Balteņu tauriņu lidošanu var novērot visu vasaru, taču bīstamāka tā būs vasaras otrajā 

pusē, kad tiks dētas olas uz briestošajām galviņām. 2017. gadā Vidzemē balteņu tauriņu 

lidošana tika konstatēta jūnija vidū kāpostu piecu lapu stadijā (AS 15), bet jūnija beigās 

jau tika konstatēti pirmie kāpuru bojājumi uz lapām. Balteņu savairošanos veicinās 

neliels gaisa mitrums un mērens siltums, kā arī nezāļains stādījums, jo iesākumā 

kaitēklis galvenokārt barojas uz nezālēm. Jūlija otrajā pusē uz kāpostiem varēs atrast 

gan kāpurus, gan kūniņas, bet augustā parasti parādās otrās paaudzes kāpuri. 

KĀPOSTU CEKULKODE (Plutella maculipennis) 

Kāpostu cekulkode dažu pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par pietiekami nopietnu un samērā 

grūti ierobežojamu kaitēkli kāpostu stādījumos. Gada laikā kaitēklim var attīstīties 2 – 

3 paaudzes. Pirmo cekulkožu tauriņu izlidošanu var konstatēt, izliekot feromonu 

slazdus vai pastaigājot pa lauku dienas beigu daļā. Siltos un saulainos laika apstākļos 

kaitēklis var parādīties jau maija beigās vai jūnija sākumā, bet 2017. gadā Vidzemē 

pirmie feromonu slazdā notvertie cekulkožu tauriņi tika konstatēti tikai jūnija beigās. 

Kaitēklim nepatīk lietaini, vējaini un vēsi (tieši nakts stundās) laika apstākļi. 

Savairošanos var sekmēt tuvumā esoši rapša sējumi, kā arī palielināta krustziežu 

dzimtas nezāļu klātbūtne stādījumā. 

SPRADŽI (Phyllotreta sp) 

Spradži kāpostu stādījumos sastopami katru gadu, bet masveida savairošanās raksturīga 

siltos un sausos pavasaros, vairāk cieš vēlāk stādītie kāposti. Parasti spradžu barošanās 

novērojama jau maija beigās jūnija sākumā. Arī 2017. gadā Vidzemē pirmie spradži 

tika konstatēti jūnija sākumā četru īsto lapu stadijā (AS 14), taču laika apstākļi bija 

labvēlīgāki kāpostu straujai augšanai, nevis spradžu masveida izplatībai, jo lietainos un 

vēsos apstākļos tie ir mazaktīvi. 

 

 

 


