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LABĪBAS 

 

SLIMĪBAS 

 

 

Iepriekšējā gada rudenī augi līdz pirmajam salam un sniegam bija sasnieguši 

cerošanas stadiju (AS 20 – 25). Ziemas beigās jebkuri nelabvēlīgi laika apstākļi var 

apdraudēt augu turpmāko attīstību, jo uzkrātās barības vielas iztērētas. 

 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 

 
Izplatību lielā mērā noteiks laika apstākļi, sabalansēts mēslojums, arī šķirnes 

izvēle. Iepriekšējā gadā ziemas kviešiem slimības pirmās pazīmes tika konstatētas 

maija beigās karoglapas parādīšanās stadijā (AS 37), vasaras kviešos - vārpošanas 

sākuma stadijā (AS 51) jūnija beigās. Lai arī vasara bija pietiekami lietaina, kas veicina 

slimības izplatību, katrā konkrētā sējumā situācija bija atšķirīga, tāpēc ierobežošanas 

pasākumu nepieciešamību jāizvērtē uz vietas katrā laukā. 

 

STIEBRZĀĻU GREDZENPLANKUMAINĪBA (Rhynchosprium sp.) 

 
Infekcija var ietekmēt graudu ražu ziemāju sējumos, ja tās pirmās pazīmes 

parādās stiebrošanas fāzes sākumā (AS 30 – 32). Pērn ziemas miežu sējumos infekcijas 

pazīmes parādījās maija sākumā divu mezglu attīstības stadijā (AS 32), bet rudziem - 

vārpošanas beigās (AS 59) jūnija sākumā. Dažviet vasaras miežu sējumos infekcija 

parādījās ļoti agri, jau cerošanas fāzē (AS 23) jūnija sākumā, taču inficēšanās pakāpe 

nepārsniedza 1 – 5%. 

 

VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum) 
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Infekcija var izplatīties gan uz lapām, gan graudiem. Vidzemes reģiona sējumos 

tā galvenokārt tiek novērota graudu briešanas un nogatavošanās fāzē (AS 72 – 77). To 

ietekmē mitri laika apstākļi, sēklu kodināšanas kvalitāte, šķirnes izvēle. 

 

BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondite) 

 
Izplatība agrīnākajās graudaugu attīstības stadijās ir bīstamāka, jo iespējami 

lielāki ražas zudumi. Vairāk apdraudēti sējumi, kur tiek lietota bezaršanas tehnoloģija 

un netiek ievērota augu maiņa, jo slimību ierosinātāji saglabājas uz augu atliekām, 

pabiru asniem. Iepriekšējā gadā apsekotajos reģiona sējumos infekcija netika 

konstatēta, visticamāk, to ietekmēja nepiemērotie laika apstākļi. 

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

 

Iepriekšējos pāris gados apsekotajos reģiona graudaugu sējumos netika 

konstatēta. Infekcijas izplatību veicinās zemas gaisa temperatūras (+10 – 15° C), kā arī 

nokrišņi. Jo agrākās augu attīstības stadijās (AS 31 – 33) notiek inficēšanās, jo 

iespējami lielāki ražas zudumi, ja slimības izplatība netiek ierobežota. 

 

Kviešu slimības 

 

KVIEŠU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria tritici) 

 
Var būtiski apdraudēt ražu, ja tā parādās graudaugu stiebrošanas fāzē (AS 30 – 

31) un iestājas lietaini laika apstākļi. Iepriekšējā vasarā Vidzemē pelēkplankumainības 

infekcija pirmo reizi ziemas kviešiem konstatēta karoglapas parādīšanās stadijā (AS 39) 

jūnija sākumā, bet laika apstākļi nebija labvēlīgi straujākai un plašākai slimības 

izplatībai. Vasaras kviešu sējumos pelēkplankumainība parādījās jūlija vidū, izplatība 

nepārsniedza 18%. 

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-

repentis) 

 
Var veicināt paaugstināts gaisa mitrums, vējš un ilga rasa uz augiem, kā arī augu 

maiņas neievērošana. Slimības pirmās pazīmes var parādīties dažādās augu attīstības 

stadijās. Vidzemē iepriekšējā sezonā slimības pirmās pazīmes tika konstatētas ziemas 

kviešu sējumā maija vidū divu mezglu (AS 32) un karoglapas parādīšanās stadijā (AS 

37), kas ir agrāk nekā iepriekš, izplatība atsevišķās vietās sasniedza 30%, bet infekcijas 

pakāpe bija neliela (1 – 5%). Vasaras kviešu sējumos dzeltenplankumainības infekcija 

parādījās jūnija beigās ziedēšanas sākumā (AS 61), izplatība 10 – 30%. 

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici)  

 

Pēdējos gados Vidzemē novērotajos sējumos nav novērota. To var veicināt 

mēreni silti (+20°C) un mākoņaini laika apstākļi ziedēšanas laikā (AS 60 – 69), šķirnes 

īpatnības – vairāk inficējas šķirnes ar atklātu ziedēšanu. Galvenais ierobežošanas 

pasākums ir sēklas materiāla kvalitatīva kodināšana, kā arī zināmas izcelsmes, iespēju 

robežās, sertificēta sēklas materiāla lietošana sējai. 
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Miežu slimības 

 

MIEŽU LAPU TĪKLPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora teres)  

 

Vidzemes miežu sējumos ir ļoti izplatīta, inficējot agrīnākās augu attīstības 

stadijās, var būt ievērojami ražas zudumi, tomēr valda uzskats, ka tās ierobežošana nav 

nepieciešama. Slimības ierosinātāji saglabājas uz augu atliekām, sēklām, tāpēc augu 

maiņa un sēklas materiāla kodināšana ir svarīgi priekšnosacījumi infekcijas 

ierobežošanā. Vidzemē iepriekšējā gadā tīklplankumainības pirmās pazīmes tika 

konstatētas maija beigās cerošanas fāzē (AS 22), infekcijas izplatība nepārsniedza 18%, 

un tā tika konstatēta vien atsevišķos novērotajos laukos. 

 

 

MIEŽU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago nuda) 

 

Vidzemes reģionā sastopama salīdzinoši reti, vien atsevišķos laukos 

(atsevišķiem augiem lauka malās), un ne katru gadu. Iepriekšējā gadā infekcija netika 

konstatēta. To var veicināt mēreni silti (+20°C) un mākoņaini laika apstākļi ziedēšanas 

laikā (AS 60 – 69), Ierobežošana – sēklas materiāla kodināšana. 

 

Auzu slimības 

 

AUZU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Helminthosporium avenae) 

 

Ir bieži satopama auzu slimība, praktiski visos Vidzemes reģionā novērotajos 

auzu laukos, taču postīgums nav bijis ekonomiski nozīmīgs. Slimību ierosinātāji 

saglabājas uz augu atliekām un sēklās. Visbiežāk parādās auzu ziedēšanas laikā (AS 60 

– 69). Iepriekšējā sezonā pirmo reizi tā tika konstatēta jau cerošanas iesākumā (AS 22) 

jūnija pirmajās dienās. 

 

AUZU VAINAGRŪSA (Puccinia coronifera) 

 

Ir mazāk postoša un retāk sastopama nekā dzeltenā vai brūnā rūsa. Atsevišķos 

Vidzemes auzu sējumos tiek konstatēta gandrīz katru gadu. Tā var parādīties uz lapām 

vārpošanas stadijā (AS 51 – 59) vai vēlākās auzu attīstības stadijās. Iepriekšējā gadā 

Vidzemē novērotajos auzu sējumos vainagrūsa netika konstatēta. Rūsas ierosinātāji 

saglabājas uz augu atliekām. 

 

KAITĒKĻI 

 

LABĪBU SPRADŽI (Phyllotreta vittula) 

 

Barošanās nereti var būt tikai lauka malās, tiem patīk silti un sausi laika apstākļi. 

Vidzemē iepriekšējā sezonā pirmo reizi tika konstatēti maija vidū (vēlāk nekā 

iepriekšējā gadā) vasaras miežu un kviešu sējumos divu lapu attīstības stadijā (AS 12). 

Spradžu izplatība un postījumi bija nelieli, iespējams, to ietekmēja laika apstākļi. 

 

RUDZU TRIPŠI (Limothrips denticornis) 

 

Vidzemē graudaugu sējumos tika konstatēti maija vidū stiebrošanas fāzē (AS 
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33). Ja uz stiebra atrodami 1 – 3 tripši, tad, izvērtējot iespējamos kaitēkļa savairošanās 

riskus, arī jālemj par ierobežošanas pasākumu nepieciešamību.  

 

IEVU – AUZU LAPUTS (Rhopalosiphon padi) 

 

Pirmās paaudzes imago izšķiļas un barojas turpat uz ievām, ābelēm un citiem 

augiem, uz kuriem pārziemojušas olas. Laputis graudaugiem var parādīties jūnija 

beigās vai jūlija sākumā. Iepriekšējā gadā mūsu reģionā pirmās laputis uz ziemājiem 

parādījās jau maija sākumā stiebrošanas stadijā (AS 32). Uz vasarājiem laputis 

parādījās maija vidū un vēlāk jūnijā, tomēr izplatība bija neliela, vien dažas laputis uz 

stiebriem vai jaunajām vārpām. 

 

LABĪBU SARKANAIS UN LABĪBU ZILAIS LAPGRAUZIS (Oulema 

melanopus, Lema cynella) 

 
Plaši sastopams kaitēklis graudaugos. Jo agrākās graudaugu attīstības stadijās 

parādās lapgraužu vabolītes, jo kāpuru bojājumi var būt lielāki, īpaši nozīmīgi tie varētu 

būt vasarāju graudaugu kultūraugiem. Iepriekšējā gadā lapgrauža vabolītes parādījās 

maija otrās dekādes sākumā ziemāju divu mezglu attīstības stadijā (AS 32), bet vasarāju 

sējumos - jūnija sākumā cerošanas fāzē (AS 21). Salīdzinot ar citiem gadiem, pērn 

kāpuru bojājumi bija nelieli, vien atsevišķos sējumos. Par lapgraužu ierobežošanas 

nepieciešamību jālemj katrā konkrētā vietā, izvērtējot kaitēkļa izplatības iespējamos 

riskus. 

 

 RAPSIS 

 

SLIMĪBAS 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae) 

 
Infekcijas pazīmes iepriekšējā sezonā Vidzemē novērotajos ziemas rapšu 

sējumos netika konstatētas, lai arī rudenī sausplankumainības pazīmes tika novērotas 

septembra otrajā pusē sešu lapu attīstības stadijā (AS 16). Pavasarī, atsākoties 

veģetācijai un straujai augu attīstībai, infekcija parasti paliek uz augu vecākajām lapām. 

Ja iestāsies pietiekami mitri un silti (+20 – 25°C) laika apstākļi, sausplankumainība var 

parādīties uz stublājiem un jaunajiem pāksteņiem. Stipras infekcijas gadījumā pāksteņi 

var priekšlaicīgi nogatavoties, kā rezultātā izbirst sēklas. Atsevišķos vasaras rapša 

laukos pagājušajā sezonā sausplankumainības infekcijas pirmās pazīmes tika novērotas 

augusta sākumā pāksteņu nogatavošanās fāzē (AS 80 – 85), ar nelielu izplatību (6 – 

10%) un inficēšanās pakāpi (1%). 

 

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora brassicae) 

 

Infekciju Vidzemē var novērot katru gadu gan ziemas, gan vasaras rapsim, taču 

parasti tās izplatība ir maznozīmīga. Lielāki zaudējumi var rasties, ja slimība parādās 

jau dīgļlapu stadijā (AS 9 – 10). Mērenu gaisa temperatūru (ap +15°C) un lietus ietekmē 

sabiezinātos rapša sējumos neīstās miltrasas izplatība var pieaugt arī turpmākās augu 

attīstības stadijās. Vidzemes reģionā iepriekšējā vasarā ziemas rapša sējumos neīstā 

miltrasa tika konstatēta pāksteņu veidošanās laikā (AS 75 – 79) jūnija otrajā pusē. 
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Vasaras rapša novērotajos laukos infekcija tika konstatēta ziedēšanas laikā (AS 57 - 67), 

ar nelielu izplatības un inficēšanās pakāpi. 

 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

 

Pirmās pazīmes var parādīties jau rudenī uz ziemas rapša lapām un inficēšanās var 

turpināties pavasarī visas sezonas garumā. Vidzemes rapša sējumos iepriekšējā rudenī 

sausās puves infekcija tika konstatēta vienā sējumā oktobra sākumā lapu rozetes 

izveidošanās stadijā (AS 19). 

 

BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum) 

 

Ierosinātāji augsnē saglabājas 5 – 7 gadus, tāpēc augu maiņa un nezāļu 

ierobežošana starpkultūrām ir ļoti svarīga. Profilaktiska smidzinājuma nepieciešamība 

rapša ziedēšanas laikā jāizvērtē katrā konkrētā sējumā, ņemot vērā iepriekšējo gadu 

infekcijas izplatību un prognozētos laika apstākļus. Jo garāks un lietaināks būs 

ziedēšanas laiks, jo lielāks inficēšanās risks. Iepriekšējā gadā slimības pirmās pazīmes 

tika konstatētas visos apsekotajos laukos pāksteņu nogatavošanās sākumā (AS 80) 

jūnija beigās un jūlijā. 

 

KAITĒKĻI 

 

GLIEMEŽI (Gastropoda) 

 
Bojājumi ziemas un vasaras rapsim bīstamāki būs agrākās augu attīstības 

stadijās (AS 10 – 13). To barošanos veicinās lietaini un mēreni silti laika apstākļi. 

Ziemas rapsim vairāk apdraudēti ir sējumi, kas sēti pēc graudaugiem, kur ir daudz 

salmu atlieku, kā arī grāvju un ūdens tilpņu malās esošie lauki. Iepriekšējā rudenī 

daudzviet bija vērojama kailgliemežu barošanās, taču bojājumu apmērs nebija 

nozīmīgs. Gliemežu bojājumi novēroti atsevišķās vietās, pārsvarā lauku malās, grāvju 

tuvumā. 

 

SPRADŽI (Phyllotreta sp.) 

 

Savairošanās un bojājumi visvairāk apdraud vēlu sētos vasaras rapšus to agrīnās 

attīstības stadijās (AS 9 - 10). Pagājušā gadā vasaras rapša sējumos pirmie spradžu 

bojājumi Vidzemē tika konstatēti maija beigās, ceturtā lapu pāra attīstības stadijā (AS 

14). Iespējams, ļoti aukstais laiks maija pirmajā pusē ierobežoja spradžu masveida 

savairošanos. Dīgstošos ziemas rapšus augustā spradži var bojāt, bet aktivitāte nav liela, 

jo tie gatavojas ziemošanai. 

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

 

Patieso skaitu var konstatēt dienas otrajā pusē, jo nereti pavasarī rītos ir zemas 

gaisa temperatūras, kas var maldināt par kaitēkļa neesamību. Spīdulis var parādīties 

samērā agri pavasarī, kad ziedkopas vēl tikai sāk attīstību. Iepriekšējā gadā Vidzemē 

krustziežu spīduļi ziemas rapša sējumos pirmo reizi konstatēti maija sākumā rapšu 

sekundāro ziedkopu parādīšanās stadijā (AS 57), tas ir nedaudz vēlāk nekā divus 

iepriekšējos gadus. Vasaras rapša sējumos spīduļi konstatēti jūnija sākumā ziedkopu 

veidošanās sākumā (AS 50), to barošanās turpinājās līdz jūnija vidum, kad vasaras 
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rapsis sāka ziedēt. 

 

KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes) 

 

Kāpuru bojājumi iepriekšējā gada rudenī tika konstatēti visos apsekotajos 

laukos, bet tas neietekmēja augu attīstību. Nereti kaitēkļa kāpuru bojājumi sastopami 

arī vasaras rapša sējumos. Mēreni silti un mitri laika apstākļi veicinās alotājmušas 

savairošanos, tomēr kāpuru bojājumi augu turpmāko attīstību ietekmē maz. Garos un 

siltos rudeņos bīstamāki var būt kāpostu balteņu un krustziežu zāģlapsenes kāpuru 

savairošanās un barošanās uz jaunajām lapām. 

 

PĀKŠAUGI 

 

SLIMĪBAS 

 
Lielākā daļa pākšaugu slimību ierosinātāju atrodas uz augu atliekām un sēklas 

materiālā. Ļoti atšķiras šķirņu ieņēmība pret slimībām, tāpēc ierobežošanas pasākumu 

nepieciešamība jāvērtē katrā konkrētā laukā. 

 

PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

 

Jo inficēšanās notiek agrīnākās augu attīstības stadijās, jo tā būs postošāka, to 

veicinās silti un mitri laika apstākļi. Iepriekšējā gadā mūsu reģionā koncentriskā 

plankumainība parādījās jūlija pirmajā pusē (salīdzinoši vēlāk nekā iepriekšējos gados) 

pākšu veidošanās laikā (AS 71 – 75), līdz augustam izplatība sasniedza 40%, 

inficēšanās pakāpe 5 – 25%. 

 

PUPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Botrytis fabae) 

 

Izplatību veicina augsts gaisa relatīvais mitrums un mērenas gaisa temperatūras 

(+15– 20°C). Slimību pazīmes var parādīties pupu pumpurošanās un ziedēšanas laikā 

(AS 59 – 62). Iepriekšējā vasarā Vidzemes reģionā pupu sējumos būrnplankumainība 

parādījās jūnija otrajā pusē ziedēšanas fāzē (AS 61 – 67). Atsevišķos novērotajos laukos 

izplatība sasniedza 100%, inficēšanās pakāpe bija 1 – 25%. 

 

PUPU RŪSA (Uromyces viciae-fabae) 

 

Pagājušajā sezonā Vidzemes laukos netika konstatēta. Izplatību veicinās augsts 

gaisa mitrums un siltums (+20 – 25°C). Jo infekcijas pazīmes vairāk parādās sēklu 

veidošanās un nogatavošanās periodā, jo lielāks risks, ka infekcija saglabāsies uz sēklas 

materiāla. 

 
KAITĒKĻI 

 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

 

Vabolītes sējumā var parādīties līdz ar pupu un zirņu sadīgšanu. Vidzemē 

iepriekšējā pavasarī parādījās maija vidū (AS 15) un turpināja baroties līdz ziedēšanai 

(AS 61). Katrā sējumā situācija bija atšķirīga, dažviet jau uzreiz bija invadēti visi augi, 
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dažviet savairošanās notika pakāpeniskāk, nepārsniedzot 50%. Dažviet bojājumu 

pakāpe sasniedza 1 – 25%, bet augu attīstību tas neietekmēja. Tomēr jāatceras, ka vēlāk 

izšķīlušies kāpuri augsnē barojas ar slāpekli piesaistošajām gumiņbaktērijām, kas var 

ietekmēt augu attīstību. 

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

 

Ierobežošanā svarīgi ievērot augu maiņu un veikt augsnes aršanu. Lauki 

jāizvēlas pēc iespējas tālāk no iepriekšējā gadā audzētajiem pupu laukiem. Tā kā pupu 

sēklgrauži var pārziemot sēklās noliktavā, pirms sējas nepieciešams pārliecināties par 

sēklas materiāla kvalitāti. Iepriekšējā gadā pirmās vabolītes tika konstatētas vēlāk, tikai 

jūnija sākumā, deviņu un vairāk lapu stadijā (AS 19), un to barošanās novērota līdz 

jūlija vidum, kad veidojās pākstis (AS 75). 

 

PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 

 

Sējumos parādās katru gadu, taču parasti to izplatību ietekmē laika apstākļi. Par 

kaitēkļa ierobežošanas nepieciešamību jālemj katrā konkrētā sējumā. Iepriekšējā gadā 

Vidzemē vienā no apsekotajiem pupu sējumiem laputis parādījās ziedēšanas beigās (AS 

69) jūlija sākumā. 

 

TUMŠAIS ZIRŅU TINĒJS (Cydia nigricana) 

 

Izlidošanas sākumu pārsvarā nosaka laika apstākļi, bet parasti tas notiek jūnija 

beigās, jūlija sākumā ziedēšanas sākumstadijā ( AS 59 – 62), un to var noteikt, izliekot 

feromonu slazdus. Vairāk apdraudēti ir novēlotas sējas zirņu lauki, taču tauriņu 

intensīvāku lidošanu veicinās sausi, mierīgi un silti laika apstākļi. 


