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I LABĪBAS 

Slimības 

 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 

Slimību attīstību un izplatību galvenokārt veicina sabiezināts sējums un augstas slāpekļa normas. 

Iepriekšējā sezonā novērota tikai uz atsevišķiem augiem. Attīstība uz lapām salīdzinoši neliela. 

Neizpaliks arī šajā sezonā, jo daļa slimības ierosinātāju būs saglabājušies uz pabiru asniem. Laukos, 

kur izsējas normas būs lielas un slāpekļa (N) devas netiks kontrolētas, pieturoties mitriem laika 

apstākļiem, iespējams, parādīsies slimības infekcija. 

 

VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum) 

Sastopama salīdzinoši bieži visā reģionā. Pirmās pazīmes tika atrastas vēlas piengatavības fāzē uz 

vārpām. Infekcija skāra atsevišķas vārpas un tās pakāpe 2% robežās. 

Vadoties pēc iepriekšējās sezonas, paredzams, ka tajos laukos, kur slimības pazīmes uz vārpām bija, 

tās būs arī šajā sezonā, jo sēne spēj izdzīvot pat 2 gadus. Ja saimniecība sēs pašu audzētu sēklu, 

pastāv risks, ka slimības ierosinātāji būs sēklas materiālā. 

 

BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondita) 

Brūnā rūsa iepriešējā sezonā bija maz izplatīta, vienā sējumā un tikai uz pāris lapām. Mēdz būt 

bīstama atsevišķos gados. 

Galvenais infekcijas avots ir inficēti ziemāju pabiru asni, augu atliekas. Sējuma tuvumā augoši 

starpsaimnieki - vēršmēle un aitene. Arī mērena ziema un silts pavasaris ir piemērots slimības 

izplatībai. 

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

Iepriekšējā sezonā bija sastopama atsevišķos laukos, slimības izplatība uz augiem neliela, aptuveni 

1% robežās. 2018. gadā nebija labvēlīgi laika apstākļi dzeltenās rūsas izplatībai. 

Šajā sezonā dzeltenā rūsa turpinās izplatīties. Pabiru asni, augu atliekas būs infekcijas avoti. Tajās 

saimniecībās, kuras iepirks sēklu, pastāv liels risks, ka sēklas materiāls būs inficēts. 
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STIEBRZĀĻU GREDZENPLANKUMAINĪBA (Rhynchosporium sp.) 

Biežāk novērota rudzu sējumos, bīstamāka ziemas miežos. Slimības izplatība reģionā neliela. 

Slimības postīgums būs atkarīgs no šķirnes, un meteoroloģiskajiem apstākļiem. Infekcija saglabājas 

augu atliekās. Biežs lietus slimības izplatību veicinās, jo ar lietus šļakatu palīdzību slimība strauji 

izplatās. 

 

Kviešu slimības 

 
KVIEŠU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria tritici) 

Biežāk reģionā bija sastopama laukos, kur tika atkārtoti audzēti kvieši un netika ievērota augu seka. 

 Atsevišķos laukos pirmās slimības pazīmes tika novērotas cerošanas sākumā, gan tikai 1% robežās 

no lapas virsmas. 

Ja sezonā lietains laiks sakritīs ar periodu, kad notiks intensīva stiebrošana, tas būs kritiskais 

periods slimības izplatībai. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem-pareiza augu sekas 

ievērošana. 

 

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-repentis) 

Viena no visbiežāk izplatītajām slimībām. Pirmās slimības pazīmes ziemas kviešos tika novērotas 

karoglapas parādīšanās stadijā un slimības izplatība uz lapas bija viena procenta robežās. Novērota 

visos apsekotajos sējumos. 

Minimāla augsnes apstrāde, neiestrādāti salmi mitros laika apstākļos veicinās slimības izplatību. 

Tāpat klimatiskie laika apstākļi sezonā būs noteicošie lapu slimības attīstībai. 

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici) 

Ar kviešu putošās melnplaukas pazīmēm inficēti augi sezonā apsekotajos sējumos nav atrasti. 

Slimības izplatība būs atkarīga no audzētajām šķirnēm, pastāv ļoti liela varbūtība, ka reģiona 

sējumos neparādīsies. 

Galvenais slimības ierobežošanas pasākums ir – sēklas materiāla kodināšana. Kodināts sēklas 

materiāls dod garantiju veseliem augiem. 

 

Miežu slimības 

 
MIEŽU LAPU TĪKLPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora teres) 

Novērotajos sējumos sastopama aizvien biežāk. Lielāks īpatsvars ir bioloģisko saimniecību 

sējumos, kur lauks aiziet bojā lapu nokalšanas dēļ. Šajās saimniecībās tiek sēts nekodināts sēklas 

materiāls. Pirmās slimības pazīmes parādījās piektās lapas stadijā. 

Priekšnoteikums slimības izplatībai būs mitri laika apstākļi. 

Viens no galvenajiem noteikumiem slimības apturēšanai ir tās savlaicīga atklāšana. Jo ātrāk 

ieraudzīs slimības pazīmes un uzsāks augu aizsardzības pasākumus, jo ātrāk ierobežos izplatību. 

 

 

 

MIEŽU PUTOŠĀ MELPLAUKA (Ustilago nuda) 

Ar miežu putošās melnplaukas pazīmēm slimi augi nav atrasti. 

Tā kā šīs slimības izplatība ir atkarīga no audzētās šķirnes, tad pastāv liela varbūtība, ka sējumos tā 

neparādīsies. 

Galvenais slimības ierobežošanas pasākums ir sēklas materiāla kodināšana. Kodināts sēklas 

materiāls dod garantiju veseliem augiem. 
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Auzu slimības 

 
AUZU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Helminthosporium avenae) 

Viena no visbiežāk novērotajām slimībām apsekotajos auzu sējumos. Pirmās slimības pazīmes uz 

lapām tika novērotas stiebrošanas sākumā un sasniedza pat 5% no lapas virsmas. Tīrumos, kur 

vairākus gadus pēc kārtas tika sētas auzas, bija liels inficēto augu īpatsvars. 

Neievērojot augu seku, tiek nodrošināta 100% iespēja slimības infekcijai. 

Neliels daudzums infekcijas var uzglabāties sēklas materiālā. 

 

AUZU VAINAGRŪSA (Puccinia coronifera) 

Sastopama katru sezonu, tikai atsevišķos sējumos. Sezonā salīdzinoši neliels skaits slimo augu. 

Ņemot vērā iepriekšējās sezonas sauso un saulaino laiku, kad tika sekmīgi novākti 

sējumi,samazinās infekcijas risks. 

Kvalitatīvs sēklas materiāls būs viens no priekšnoteikumiem infekcijas samazināšanai. 

Kvalitatīva augsnes apstrāde ierobežos slimības izplatību. 

 

 

 

 

 

 

Kaitēkļi  

 
LABĪBU SPRADZIS (Phyllotreta vittula) 

Labības spradža bojājumi tika novēroti atsevišķos sējumos, tie bija salīdzinoši nelieli. 

Būs vietas sējumos, kur labību spradzis parādīsies arī šajā sezonā, bet tā kā būtiskus kaitējumus 

nenodara, tad nebūs bīstami. Ja iepriekšējā sezonā spradža bojājumi uz lapām konstatēti, regulāri 

jāseko sējuma stāvoklim. 

 

RUDZU TRIPSIS (Limothrips denticornis) 

Atsevišķos laukos sastopams katru gadu, vairāk novērots uz augiem tīruma malās. Parādījusies 

tendence tripšu skaitam palielināties. Apsekotajos saimniecību sējumos uzskaitīto īpatņu skaits bija 

normas robežās. 

Savlaicīga augsnes apstrāde palīdzēs samazināt kaitēkļa izplatību. 

 

 

 

IEVU-AUZU LAPUTS (Rhopalosiphon padi) 

Rudeņos un pavasaros apsekojot tīrumu malās augošo ievu zarus, uz tām konstatēto ievu - auzu 

laputu olu skaits ir neliels vai vispār nav. Var secināt, ka kaitēkļa izplatība samazinās. Par cēloņiem, 

kaitēkļu izzušanā grūti spriest. Bet attiecīgi arī uz augiem ievu - auzu laputu skaits samazinās. 

Pagaidām nekas neliecina, ka kaitīgo organismu skaits strauji palielināsies. 

 

LABĪBU SARKANKAKLA UN LABĪBU ZILAIS LAPGRAUZIS (Qulema melanopus, 

Lema cynella) 

Regulāri katru sezonu labību laukos bojā augu lapas. Reģionā vieni no biežāk sastaptajiem labību 

kaitēkļiem. Pirmie bojājumi tika novēroti uz pirmās lapas, un tie skāra apmēram 5% no lapas 

virsmas. 

Kaitēkļu izplatības intensitāti noteiks laika apstākļi. Iestājoties vēsam un lietainam laikam, pastāv 

iespēja, ka kaitnieku skaits būs neliels. 
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II Rapsis  

Slimības 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae, A.brassicicola) 

Sastopama katru gadu apsekotajās platībās. Slimības attīstības pakāpe pa sezonām atšķiras. Vairāk 

novērota uz pāksteņiem, mazāk uz stublājiem. Sausais un siltais laiks pērn neveicināja slimības 

izplatību. 

Ja gaisa temperatūra un mitrums būs paaugstināti, liela iespēja, ka slimība parādīsies, jo tai būs 

radīti labvēlīgi apstākļi. 

 

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora brassicae) 

Biežāk novērota rudenī uz ziemas rapša sējumiem. Slimības pazīmes, gan pašos pirmsākumos, 

novērotas 2 lapu stadijā. Būtiskus kaitējumus apsekotajos laukos nenodara. 

Rudens lietavas un liels vējš sezonas laikā būs priekšnoteikums slimības izplatībai. 

 
 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

Izplatība reģionā salīdzinoši neliela. Novērota uz atsevišķu augu stublāja, infekcijas pakāpe 

procenta robežās. 

Ja sezonā būs ilgs, silts un mitrs laiks, tad iespējama puves izplatība. 

 

BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum) 

Katru sezonu kādā no apsekotajiem rapša sējumiem tiek atrasts inficēts augs. Reģionā sezonas laikā 

būtiska izplatība netika konstatēta. Tika atrasti tikai pāris augi ar baltās puves pazīmēm. 

Slimības atjaunošanos noteiks laika apstākļi. Ja pavasaris būs sauss un vēss, sklerociji nedīgs vai 

dīgs slikti, līdz ar to sporas neveidosies un sējums būs pasargāts. 

 

Kaitēkļi 

 
GLIEMEŽI (Gasttropoda) 

Pērnā sezona nebija labvēlīga kaitēkļa izplatībai. Pieturoties sausam un siltam laikam, notika dabīgā 

atlase. Arī sējumos, kuri atradās blakus grāvjiem, gliemežu bojājumi uz augiem bija minimāli. 

Izplatību ietekmēs laika apstākļi. Pieturoties siltam un mitram laikam, tiks veicināta gliemežu 

savairošanās. Lielāka iespēja kaitēkļa izplatībai, ja blakus sējumam mitras un nekoptas vietas. 

 

SPRADŽI (Phyllotreta sp.)  

Viens no kaitēkļiem, kuru skaits sezonā samazinājās. Tika konstatēti atsevišķos apsekotajos laukos. 

Bojājumi uz lapas virsmas nelieli, procenta robežās. 

Joprojām daļa saimniecību lauki robežojas ar grāvjiem, mežmalām, kas ir spradžu ziemošanas 

vietas. Tas nozīmē, ja rapša lauki tiks izvietoti tuvumā, tad noteikti būs pārziemojuši un bojās 

sējumus. 

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

Reģionā tika konstatēts visos apsekotajos laukos, lielā skaitā. Atšķīrās parādīšanās laiks. Pirmie 

spīduļi parādījās jau sekundāro ziedkopu veidošanās laikā. 

Klimatiskie apstākļi reģionā strauji mainās, paliek siltākas ziemas, lielāka iespēja kaitēklim 

pārziemot. Tā kā rapšu platības ar katru gadu attiecīgi palielinās, tad lielāka iespēja, ka spīduļa 

izplatība nemazināsies. 
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KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes) 

Pagājušajā sezonā bojājumi novēroti vairākos rapša sējumos. Ziemas rapša sējumā piecu lapu 

stadijā atrasti pirmie kāpuri un to bojājumi. 

Krustziežu alotājmuša nodara maznozīmīgus kaitējumus, tā netiek ierobežota un tas nozīmē, ka būs 

vietas, kur tās bojātus augus redzēsim. 

 

 

 

III Pākšaugi 

Slimības 

 
PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

Palielielinoties pupu platībām pieauga iespēja sējumos atrast augus ar slimības pazīmēm. 

Iepriekšējā sezonā atrasti pāris augi ar slimības pazīmēm uz lapām. 

Reģionā iepriekšējās sezonās bija pagasti, kur augu sekā izpalika pupas. 

Slimības riski pastāv, gan augsnē uz augu atliekām, gan arī sēklas materiālā.  

 

PUPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Botrytis fabae) 

Vienā no apsekotajiem laukiem nelielas slimības pazīmes tika novērotas jūnija beigās. Sezonas 

laikā slimo augu skaits būtiski nepalielinājās. Lapas bojātā virsma nepārsniedza 5% robežu. 

Slimības ierosinātāja sēne saglabājas sēklā, un tas nozīmē, ka, iesējot pupas tīrumā, izsēsim arī 

infekciju. 

 

PUPU RŪSA (Uromyces viciae-fabae) 

Pupu rūsa iepriekš bija sastopama tikai atsevišķos sējumos un vietās. Bojājumi uz lapām un pākstīm 

sezonā maznozīmīgi. Apsekotajos laukos būtisku kaitējumu nenodarīja. 

Palaikam tā būs atrodama. Pareiza augu seka un aršana samazinās slimības izplatību. 

 

Kaitēkļi 
 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

Pirmos pusapaļos lapu bojājumus varēja saskatīt jūnijā sākumā. No apsekotajiem augiem 6% augu 

lapas bija bojātas. Bojājuma lielums nepārsniedza procenta robežas. 

Kaitēklis novērojams katru sezonu un katrā apsekotajā laukā. 

Izplatības intensitāte un bojājumu raksturs būs atkarīgs no laika apstākļiem. Ja sauss un silts laiks 

būs dīgstu parādīšanās laikā, bojājumi būs lielāki. 

Zirņu īpatsvars sējumu platībās ir neliels, nepastāv iespēja kaitīgā organisma masveida izplatībai. 

 

ZIRŅU TUMŠAIS TINĒJS (Cydia nigricana) 

Konstatēts katru sezonu. Uzskaitīto īpatņu skaits feromonu slazdā neliels, kopā pieci. Salīdzinot ar 

iepriekšējām sezonām, skaits būtiski neatšķiras. 

Daļa kaitēkļu parādīsies, jo būs sekmīgi pārziemojuši. Ja jūnija beigās, jūlijā būs siltas naktis bez 

vēja, tauriņu intensīvi izlidos un dēs daudz olu. 

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

Apsekotajos laukos novēroti pāris īpatņi. Sējumos, kur ievērota augu seka, sēklgraužu īpatsvars 

neliels. Apskatot pākstis, bojājumi ir niecīgi. 

Kvalitatīvs sēklas materiāls un pareiza augu seka būs daļa no kaitēkļa ierobežošnas pasākumiem. 
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PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 

Reģionā apsekotajos laukos atrasta tikai uz viena līdz diviem augiem, kad inficēts viss augs 100%. 

Strauja savairošanās uz citiem augiem nav. Nebūtisks kaitēklis saimniecību sējumos. 

Liela savairošanās nav paredzama. 

 

 

 

 

 
 

 

 


