
Laukaugu slimību un kaitēkļu attīstības un izplatības prognoze Pierīgas reģionam 

I LABĪBAS 
 

SLIMĪBAS 
 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 
 
Bieži sastopama. Tā kā infekcijas avots ir augu atliekas un slimība bojā visas graudzāles, tā 

visvairāk sastopama laukos, kur netiek ievērota augu maiņa, kur netiek iznīcinātas graudzāļu 

nezāles un kur nekvalitatīvi iestrādātas augu atliekas. Lai miltrasa izplatītos, tai nepieciešami vēsi, 

mitri un vējaini laika apstākļi. Pagājušās vasaras vēsās naktis un krasās temperatūras svārstības 

starp dienu un nakti tai netraucēja attīstīties. 2019. gadā Pierīgas reģionā pavasarī pēc 

pārziemošanas ziemas kviešiem miltrasa tika konstatēta maija pirmajā dekādē stiebrošanas fāzē ar 

8% izplatību. Maija vidū izplatība sasniedza 12%, tad samazinājās līdz 6%. Vairāk tā bija 

izplatījusies uz stiebriem augsnes tuvumā, kur ilgāk saglabājas mitrums. Jūnija sākumā vārpošanas 

fāzē tās izplatība atkal pieauga līdz 16-18%. Miltrasa ziemas kviešiem bija sastopama līdz pat 

graudu veidošanās sākumam. Vasaras kviešu sējumā, līdzīgi kā pagājušajā 2018. gadā, miltrasa tika 

konstatēta jūnija sākumā kviešu divu mezglu attīstības stadijā, sasniedzot 22% izplatību. 

Maksimumu tā sasniedza jūnija pašās beigās, kad tās izplatība palielinājās līdz 42-44 % kviešu 

ziedēšanas fāzē. Ja miltrasa pirms kviešu ziedēšanas izplatās, bojājot arī karoglapu, raža var 

samazināties pat par trešdaļu. Rudzos miltrasa tika konstatēta 29. maijā vārpošanas beigās ar 10% 

izplatību. Arī 2020.gadā graudaugos miltrasas izplatība būs atkarīga no agrotehnisko pasākumu 

ievērošanas un miltrasai labvēlīgiem vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-repentis) 

 

Viena no bīstamākajām slimībām. Infekcijas avots – augu atliekas, slimības attīstībai nepieciešams 

pilienveida mitrums uz augiem un silts laiks. Sēne uz kviešu lapām izdala toksīnu, kas paātrina lapu 

kalšanu. Lielas infekcijas gadījumā raža var samazināties pat uz pusi. Pierīgas reģionā ziemas 

kviešos 2019. gadā pirmie bojājumi parādījās tikai pirms Jāņiem, kviešu ziedēšanas fāzē ar 8% 

izplatību. Dzeltenplankumainība kviešos šādā izplatības līmenī saglabājās līdz pat graudu vēlās 

piengatavības stadijai. Ja 2020. gadā būs lietaina un silta vasara, dzeltenplankumainība inficēs lielu 

daļu kviešu lauku, sevišķi atkārtotos kviešu sējumos un laukos ar minimālo augsnes apstrādi. 

 

KVIEŠU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria tritici) 

 

Galvenais infekcijas avots ir augu atliekas, pabiru asni, ziemāji. 

Pelēkplankumainības izraisītājas sēnes jebkura attīstības stadija ir atkarīga no mitruma. Ja būs 

lietains laiks, slimība strauji izplatīsies. Temperatūras amplitūda, lai sēne attīstītos, arī ir liela (+ 5˚C 

līdz +35˚C). Ņemot vērā sēnes spēju attīstīties zemās temperatūrās, dažreiz to var sastapt jau rudenī 

uz iesētajiem ziemājiem, kur tā pārziemo un pavasarī labvēlīgos apstākļos var turpināt attīstību.  

 2019. gada pavasarī kviešu lapu pelēkplankumainības bojājumu pazīmes ar 4% izplatību ziemas 

kviešos tika konstatētas tikai maija vidū, kad ziemas kvieši bija divu mezglu attīstības stadijā. Vēlāk 

slimība saglabājās apmēram šādā pašā līmenī.  Tikai veģetācijas beigās graudu nogatavošanās fāzē 

tās izplatība sasniedza 12%. Vasaras kviešos pelēkplankumainība tika konstatēta tikai jūnija vidū un 

nelielā daudzumā. 2019. gada rudenī sētajiem ziemājiem kviešu un rudzu lapu pelēkplankumainība 

Pierīgas reģionā netika atrasta. Nākamajā sezonā slimība būs bīstama, ja pavasaris būs vēss un 

lietains. Sevišķi no šīs slimības graudaugiem jāsargā trešā, otrā lapa un karoglapa. 
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VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum) 

 

Sastopama uz visiem graudaugiem, bet visbiežāk novērojama uz kviešu vārpām. Infekcija 

saglabājas augu atliekās pat divus gadus.  Bīstama tā ir tad, ja ir lietains laiks graudaugu 

stiebrošanas fāzē (ziemāji stiebro agri pavasarī – aprīļa beigās līdz maija vidum). 2019. gadā šajā 

periodā nokrišņu bija maz, tādēļ Pierīgas reģionā kviešiem uz vārpām plēkšņu plankumainība bija 

maz sastopama. Vārpu plēkšņu plankumainība reti kad savairojas tādā daudzumā, ka nepieciešama 

apstrāde ar fungicīdu. Laukos, kur iepriekšējā gadā graudaugos konstatēta vārpu plēkšņu 

plankumainība, arī šogad, ja tajos pašos laukos iesēs graudaugus, lietainos laika apstākļos slimība 

būs atrodama. 

 

STIEBRZĀĻU GREDZENPLANKUMAINĪBA (Rhynchosporium sp.) 

 

Iepriekšējā gadā pirmās slimības pazīmes rudzos tika konstatētas jūnija sākumā rudzu ziedēšanas 

fāzē 20% izplatībā. Turpmāk slimība bija sastopama visu mēnesi, tikai izplatība pakāpeniski 

samazinājās. Pēdējo reizi Pierīgas reģionā rudziem tā konstatēta pirms Jāņiem. Nākamajā sezonā, 

atkarībā no laika apstākļiem vasaras sākumā (jābūt vismaz divas dienas mitram un +10-18˚C siltam 

laikam), ja slimība inficēs augus jau stiebrošanas sākumā, būs jādomā par fungicīda smidzināšanas 

nepieciešamību. 

 

BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondita) 

 

Bīstama brūnā rūsa ir graudaugu stiebrošanas fāzē. Augu inficēšanai tai vajag +15 – 20˚C, kā arī 

pilienveida mitrumu. Tālāka slimības attīstība var norisināties temperatūras amplitūdā no +2˚ – 

35˚C. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā tā konstatēta tikai 14. jūnijā rudzu ziedēšanas beigās ar 12% 

izplatību. Jūnija beigās tā sasniedza maksimumu, rudzu agrās piengatavības stadijā tās izplatība bija 

56%. Pēdējos gados brūnā rūsa parādās vēlu un nav tik bīstama, lai būtu nepieciešams veikt apstrādi 

ar fungicīdu.  

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

 

Pierīgas reģionā tā nav izplatīta. 2019. gadā novērotajos kviešu laukos karstā laika un mitruma 

trūkuma dēļ tā netika atrasta, jo parasti, ja temperatūra ilgāku laiku turas virs +25˚C, infekcijas 

process apstājas. Bet nevar galvot, ka šajā veģetācijas periodā kādai ieņēmīgai šķirnei slimība 

neparādīsies. Dzeltenajai rūsai ir pieticīgas prasības laika apstākļu ziņā, tādēļ, ja uz augiem tiek 

pamanītas slimības pirmās pazīmes, regulāri jāseko līdzi tās tālākai attīstībai, it sevišķi graudaugu 

stiebrošanas sākumā. 

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici) 

 

Pierīgas reģionā pēdējos gadus nav konstatēta. Iespējams, tiek sētas pret šo slimību izturīgas šķirnes 

vai sēklas materiāls tiek kvalitatīvi nokodināts. 

 

MIEŽU LAPU TĪKLPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora teres) 

 

 Sastopama tikai miežiem un pēdējos gados diezgan daudz. Var parādīties jau cerošanas fāzē un tad 

raža var samazināties uz pusi. 2019. gadā Pierīgas reģionā tā parādījās jūnija pirmajā dekādē miežu 
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stiebrošanas fāzē un bija sastopama visu jūnija un jūlija mēnesi. Kādā miežu laukā jūlija vidū miežu 

vārpošanas fāzē tīklplankumainības izplatība sasniedza 90%. Lai inficētu augus, slimībai piemēroti 

mēreni silti un mitri laika apstākļi, bet, lai tālāk turpinātos augošo auga daļu inficēšana, 

nepieciešams silts laiks ar gandrīz 100% relatīvo gaisa mitrumu. Jūlija sākums pagājušajā gadā bija 

diezgan bagāts ar nokrišņiem, tādēļ laukos, kur netika veikta slimības ierobežošana, miežu lapu 

tīklplankumainība izplatījās strauji. Ja jaunajā sezonā maija beigās un jūnija sākumā būs silts un 

mitrs laiks, slimība var parādīties jau miežu cerošanas vai stiebrošanas fāzē. Lai iegūtu labu ražu, 

jāseko līdzi slimības attīstībai un, iespējams, jādomā par tās ierobežošanu. 

 

AUZU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Helminthosporium avenae) 

 

Parādās katru gadu. Infekcijas avots ir augu atliekas un sēklas. 2019. gadā Pierīgas reģionā tā tika 

atrasta jau maija beigās auzu cerošanas fāzē, ar 6% izplatību. Vēlāk auzu ziedēšanas fāzē atsevišķos 

laukos tā sasniedza pat 22-66% izplatību. Slimībai vajag mitrus un siltus laikapstākļus (+20˚ C). Ja 

pavasarī tādi būs, auzu lapu brūnplankumainība var parādīties jau auzu trīs lapu stadijā. 

 

KAITĒKĻI 

 

LABĪBU SPRADZIS (Phyllotreta vittula) 

 

Spradži ziemošanas vietas atstāj agri pavasarī. Barojas sākumā uz ziemājiem, tad vasarājiem. 

Bīstamāki tie ir vasarājiem labības agrā attīstības stadijā. Pierīgas reģionā iepriekšējā gadā maija 

sākumā, kad labība bija divu lapu stadijā, spradžu bojājujmu izplatība dažā laukā sasniedza pat 

58%. Aprīlis un arī maija pirmā puse bija sausi un siltuma pietika, lai spradži varētu darboties. Ja 

šogad pavasarī būs silts un sauss laiks, spradža bojājumu būs vairāk nekā tad, ja laiks būs mitrs un 

auksts.  

 

TRIPŠI (Thysanoptera) 

 

 Tripšiem arī vajag siltu un sausu laiku. Būtisku kaitējumu tripši nodara graudaugu vārpošanas fāzē, 

kad, atrodoties zem labības lapas maksts, tie izsūc vārpas aizmetni laikā, kad vārpa aug un veidojas. 

Olas tripši iedēj lapu makstī, kur jaunie tripši jeb tripšu kāpuri izsūc sulu no lapu maksts, kura vēlāk 

nodzeltē. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā tripši bija atrodami visās lābībās dažviet ar 10-16% lielu 

izplatību. Arī nākamajā sezonā siltā un sausā laikā tripši būs, tikai tie laicīgi jāpamana un, ja 

nepieciešams, jāierobežo, lai pēc tam vārpošanas fāzē uz lauka pēc iespējas mazāk varētu ieraudzīt 

tripšu bojātās neattīstītās, tukšās vārpas. 

 

LABĪBU SARKANKAKLA UN LABĪBU ZILAIS LAPGRAUZIS (Qulema melanopus, Lema 

cynella) 

 

Šie kaitēkļi sastopami katru gadu. Lapgraužiem nepatīk vēss un lietains laiks, bet tiem nekaitē 

karsts un mēreni mitrs laiks. Vislabāk tie jūtas, ja ir sauss un silts. Pagājušajā gadā pārsvarā bija 

sauss un saulains, tādēļ lapgrauži bija sastopami gan ziemājos, gan vasarājos visu veģetācijas 

periodu. Pieaugušās vaboles grauza labību lapas maijā, bet jūnija sākumā sāka parādīties jau 

lapgrauža kāpuri, kas turpināja lapu bojāšanu. Pierīgas reģionā vaboļu un kāpuru bojājumu izplatība 

svārstījās no 12% līdz 18 %, bet atsevišķos laukos sasniedza 38-46%. Ja nākamajā sezonā gaisa 

temperatūra būs virs +22˚C ar normālu gaisa mitrumu, lapgrauži jau agrās graudaugu attīstības 
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stadijās var savairoties un izgrauzt labības lapas plātni tā, ka lapa sakalst un aiziet bojā. 

 

Laputis (Aphidoidea) 

 

2019. gadā Pierīgā laputis bija sastopamas visu jūnija mēnesi gan vasarājos, gan arī ziemājos. Arī 

laputīm patīk silts un sauss laiks. Labos laika apstākļos veģetācijas periodā tās var veidot vairākas 

paaudzes un pat savairoties augiem kritiskā daudzumā. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā laputu bija 

maz, iespējams tādēļ, ka labvēlīgi laikapstākļi bija arī to dabiskajiem ienaidniekiem – bizmārītēm 

un zeltactiņām.  

 

II RAPSIS 

 

SLIMĪBAS 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae, A.brassicicola) 

 

Tā ir bīstama slimība, ja ir silts, mitrs un vējains laiks rapša ziedēšanas un sēklu nogatavošanās 

laikā. Šīs slimības bojājumi uz lapām piemērotos laika apstākļos var parādīties rapša agrā attīstības 

stadijā. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā veģetācijas periodā sausplankumainība tika konstatēta 

jūlija otrajā dekādē ar nelielu izplatību sēklu nogatavošanās sākumā. Šajā sezonā slimības attīstība 

būs atkarīga no tai labvēlīgiem laika apstākļiem. 

 

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora brassicae) 

 

Visbīstamākā tā ir, ja parādās jau uz dīgstiem, jo negatīvi ietekmē normālu auga attīstību. Slimība 

vairāk izplatās vēsos un miglainos laika apstākļos. Pagājušajā gadā, gluži pretēji, bija silts un sauss, 

tāpēc arī neīstā miltrasa veģetācijas periodā ziemas rapsim Pierīgā tika novērota tikai jūnija sākumā 

rapša ziedēšanas beigās. Arī uz vasaras rapša lapām tā parādījās jūnija sākumā un bija sastopama 

visu mēnesi. Jūlija sākumā, kad rapsis veidoja pāksteņus, slimības izplatība uz lapām dažā laukā 

sasniedza pat 18%, bet šajā periodā tās bojājumi vairs nav tik būtiski ražai. 

2019. gada rudenī sētajam ziemas rapsim neīstā miltrasa parādījās rapša piecu lapu attīstības stadijā 

ar 2-4% izplatību. Ja pavasaris būs silts, vējains un ar ilgiem rasas periodiem, neīstā miltrasa var 

parādīties vasaras rapša sējumos, bet ziemas rapsim pavasarī tā vairs nevar nodarīt lielus 

zaudējumus. 

 

BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum) 

 

 Pēdējos gados sastopama maz. Pērn Pierīgas reģionā tā netika konstatēta, jo laikapstākļi neatbilda 

šīs slimības attīstībai. Baltajai puvei vajag siltu, mitru, lietainu laiku, lai būtu ilgstošs mitrums uz 

rapša lapām, it īpaši rapša ziedēšanas laikā. Nākamajā sezonā, ja tiks ievērota augu maiņa, nebūs 

sabiezināti rapša sējumi un netiks dots pārāk liels slāpekļa mēslojums, baltās puves attīstība un 

izplatība būs atkarīga, galvenokārt, no laikapstākļiem. 

 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

 

 Pagājušajā veģetācijas periodā sausās puves bojājumu, salīdzinot ar mitrajām vasarām, bija ļoti 

maz. Jāņem vērā, ka 2019.gads bija samērā sauss, slimības attīstībai nelabvēlīgs. Rudens sējumā 
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sausā puve var parādīties jau uz rapša dīgļlapām. Pagājušajā rudenī sētajam ziemas rapsim sausā 

puve netika atrasta, jo tai ir vajadzīgs ne tikai siltums, bet arī pietiekošs mitrums.  

 

KAITĒKĻI 

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

 

Gads spīdulim bija labvēlīgs, jo laiks pārsvarā bija silts un sauss. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā 

ziemas rapsī pirmie spīduļi konstatēti 7. un 9. maijā  rapša dzelteno pumpuru stadijā 28% izplatībā. 

Apmēram tādā pašā daudzumā tie turējās līdz rapša ziedēšanas beigām. Vasaras rapsī tie parādījās 

jau rapša zaļo pumpuru stadijā 7. jūnijā ar 8% izplatību.  Kad to skaits uz ziedkopas sasniedz 

kritisko slieksni, spīduļi jāierobežo gan vasaras, gan ziemas rapsī gandrīz katru gadu. Ja nākamais 

pavasaris būs silts un sauss, spīduļi noteikti būs un daudz, jo šī ziema pagaidām ir labvēlīga kaitēkļu 

pārziemošanai. 

 

SPRADŽI (Phyllotreta sp.) 

 

Kad pavasarī vidējā diennakts temperatūra paaugstinās virs +14oC, siltā un sausā laikā spradži 

aktīvi meklē vasaras rapša sējumus. To invāzija sākas no lauka malām. Spradži ir bīstami rapšu agrā 

attīstības stadijā (sevišķi dīgļlapu stadijā). Pēc rapša sējas lauki regulāri jāapseko, lai konstatētu 

spradžu parādīšanos. Labvēlīgos apstākļos tie var ļoti ātri savairoties un ātri iznīcināt daļu sējumu. 

Iepriekšējā gadā pirmie bojājumi tika konstatēti vasaras rapsī dīgļlapu atvēršanās attīstības stadijā 

maija sākumā ar izplatību 14%. Spradži turpināja grauzt  dīgļlapas un jaunās lapas visu maiju, dažā 

laukā bojājot dīgļlapas gandrīz visiem rapšiem. Silts un sauss laiks šopavasar veicinās spradžu 

aktivitāti. 

 

KRUSTZIEŽU PĀKSTEŅU PANGODIŅŠ (Dasineura brassicae) 

 

 Kāpuri bojā rapša pāksteņos veidojošās sēklas un pāksteņa sieniņas no iekšpuses. Bojātā pāksteņa 

daļa vai viss pākstenis nodzeltē. Vislabāk šos kaitēkļus konstatēt pāksteņu attīstības fāzē. 

Iepriekšējā gadā tie tika konstatēti jūnija sākumā, kad 50% pāksteņu jau bija attīstījušies. To 

izplatība gan nepārsniedza 8%. Tāda pat izplatība bija arī vasaras rapsī augusta sākumā. 

Pangodiņiem labvēlīgs ir silts un sauss laiks, kad tie lido un dēj olas. No laikapstākļiem ir atkarīgs, 

cik aktīvs būs pangodiņš un cik daudz rapša pāksteņu tiks bojāti. 

 

KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes) 

 

Alotājmušu bojājumi nav tik nozīmīgi, lai ietekmētu rapša attīstību. 2019. gadā Pierīgas reģionā 

alotājmušas kāpuri  vasaras rapsim parādījās jūlija sākumā rapša ziedēšanas beigās, sasniedzot 

izplatību 16%. Rudenī sētajam ziemas rapsim alojumi nebija lieli un to nebija daudz. Alotājmušu 

kāpuru bojājumi būs sastopami arī šajā veģetācijas periodā, ja būs sauss un silts laiks. 

 

KRUSTZIEŽU SMECERNIEKI (Ceutorhynchus sp.) 

 

 Pieaugušie kaitēkļi apgrauž ne tikai lapas, bet arī ziedpumpurus. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā 

smecernieku nebija daudz. Aprīļa beigās tie bija atrodami rapša ziedpumpuru veidošanās sākumā un 

sasniedza 4% izplatību. Apmēram tādā pašā daudzumā smecernieki bija sastopami arī maija mēnesī. 
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Nākamajā sezonā siltā pavasarī atkal ir iespējama tā savairošanās, tādēļ jāseko līdzi tā izplatībai 

gluži tāpat kā krustziežu spīdulim. 

 

PŪCĪTES (Noctuidae) 

 

Reti, bet gadās, ka vasaras rapsī jūlijā ziedēšanas beigās labvēlīgos apstākļos izšķīlušies pūcīšu 

kāpuri bojā rapša lapas un vēl negatavos pāksteņus. Līdz šim vēl nav bijis tā, ka jāveic to 

ierobežošana.  

 

KĀPOSTU CEKULKODE (Plutella xylostella) 

 

Tāpat rudenī sētajam rapsim četru lapu stadijā tika konstatēti cekulkodes kāpuri, kas bojāja lapas 

visu rudeni, bet to izplatība nebija lielāka par 6%. Cekulkode rudenī nevar nodarīt lielu kaitējumu, 

bīstami ir cekulkožu kāpuru bojājumi rapša ziedkopām vasarā, nepieciešams tikai silts un sauss 

laiks. 

 

KRUSTZIEŽU ZĀĢLAPSENE (Athalia rosae) 

 

Pagājušajā rudenī tās kāpuri uz rapša lapām netika atrasti. Ja šogad rudens būs silts un sauss, ziemas 

rapša sējumos, sākot no lauka malām, zāģlapsenes kāpuri var savairoties un stipri apgrauzt jaunos 

rapšus. Jo agrākā rapša attīstības stadijā kāpuri parādīsies, jo būtiskākus bojājumus tie nodarīs 

jaunajiem rapšiem. 

 

GLIEMEŽI (Gasttropoda) 

 

Sastopami pavasarī nākam no mitrākām vietām no lauka malām un grāvjiem. Ja tie ir bojājuši augus 

pagājušajā gadā, tie to darīs arī šogad, ja tikai būs tiem piemērota barība. Lai samazinātu to 

izplatību, veģetācijas periodā jāveic agrotehniskie un mehāniskie pasākumi (zāles appļaušana, 

speciālu rušināmu joslu veidošana u.c.) 

 

III PĀKŠAUGI 
 

SLIMĪBAS 
 

 

PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

 

Infekcija saglabājas augu atliekās un sēklas materiālā.  Pierīgas reģionā iepriekšējā gadā šī slimība 

uz lapām parādījās jūlija vidū stadijā, kad pupas sāk piepildīt pākstis. Tās attīstība turpinājās līdz 

augusta vidum. Paaugstināts mitrums un inficēta sēkla veicinās slimības attīstību, tādēļ nav 

ieteicams kā sēklas materiālu izmantot pašu novāktās pupas, ja tās slimojušas ar koncentrisko 

plankumainību. 

 

PUPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Botrytis fabae) 

 

Slimība saglabājas augsnē sklerociju veidā. Var saglabāties arī sēklas materiālā. Attīstībai vajadzīgs 

liels relatīvais gaisa mitrums un temperatūra +15-22oC. Pagājušajā gadā brūnplankumainība bija 

sastopama tikai jūnija beigās, kad 10% pākšu bija sasniegušas raksturīgo lielumu un turpinājās līdz 
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augusta vidum, pārklājot ar plankumiem pusi no lapām. Nākamajā sezonā, ja būs mitrs laiks ar 

slimībai labvēlīgu temperatūru, jāseko līdzi slimības attīstībai pēc pirmo mazo, šokolādes brūno 

plankumiņu parādīšanās. 

 

PUPU RŪSA (Uromyces viciae-fabae) 

 

Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā šī slimība neparādījās. Parasti tā sastopama vasaras beigās. Stipri 

bojātās lapas priekšlaicīgi nodzeltē. Attīstās mēreni mitrā un siltā(virs +20oC) laikā. Šosezon 

slimības izplatība būs atkarīga no augu maiņas un laikapstākļiem. 

 

KAITĒKĻI 

 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

 

 Sējumā vabolītes sastopamas agri, jau tad, kad pupas dīgst. Pagājušajā gadā maija sākumā, kad 

pupām bija attīstījusies pirmā lapa, smecernieki jau bija apgrauzuši 68% pupu lapas. Maija beigās 

kādā laukā, kad pupām bija piecu lapu stadija, visas lapas bija smecernieku vaboļu izrobotas. 

Grauzumi tika atrasti vēl arī jūnija mēnesī uz augšējām lapām. Ja šogad būs silts, saulains maijs, 

smecernieks atkal būs klāt un glīti izrobos pupu lapu malas. Parasti gan būtiskus bojājumus lapām 

tie nenodara, vienīgi to kāpuri augsnē bojā uz pupu saknēm atrodošās gumiņbaktērijas. 

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

 

Kaitēklis parādās vēlāk nekā smecernieks. Vabolītes parādās jau pirms pupu ziedēšanas, barojas ar 

ziedputekšņiem pupu ziedēšanas laikā, bet olu dēšana uz pākstīm sākas pēc noziedēšanas, kad 

jaunās pākstis ir kaut cik izveidojušās. Kāpuri, kas dzīvo pākstī pupu sēklās, aug, barodamies ar 

pupu sēklas saturu. Pēc tam iekūņojas pupas sēklā, un pēc laika izkūņojas vabole, kas paliek sēklā 

vai nu uz ziemu, vai izlien ārā no pupas turpat uz lauka vai pēc ražas novākšanas noliktavā.  

Atsevišķas vaboles Pierīgas reģionā tika atrastas jūnija sākumā, kad pupām bija attīstījušās piecas 

lapas. Jūlija beigās jau pupas sāka nogatavoties un pākstīs parādījās arī sēklgrauža kāpuri ar 16% 

izplatību. Nākamajā sezonā, ja kāds plāno saimniecībā pavasarī izsēt pašu audzēto pupu sēklas 

materiālu, vajadzētu pārbaudīt, vai pupas nav bojājuši sēklgrauža kāpuri. LLU Augu aizsardzības 

zinātniskais institūts Agrihot veicis izmēģinājumus un nonācis pie secinājuma, ka bojātās pupas vai 

nu vispār neizdīgst, vai arī to dīgsti ir vārgāki nekā veselajām. Līdz ar to arī paši augi ir vājāki un 

slimību ieņēmīgāki. Tā kā neliela daļa sēklgraužu izlien no pupām jau rudenī uz lauka un tur 

pārziemo, neinvadētas sēklas pavasarī vajadzētu sēt tālāk no iepriekšējā gada lauka. Kopumā 

sēklgrauži sastopami katru gadu, tādēļ pēc pirmo eksemplāru pārādīšanās uz pupām, kad sāk 

veidoties pākstis, jāseko līdzi to attīstībai - olu dēšanas sākumam, to daudzumam uz pākstīm un 

ierobežošanu. 

 

PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 

 

Iepriekšējā gadā tās nebija izplatīts kaitēklis, lai gan bieži vien laputis ir atrodamas uz pupu 

ziedkopām un stublājiem diezgan lielā daudzumā, sevišķi mazdārziņos. Pagājušajā sezonā Pierīgas 

reģionā jūnija vidū tās parādījās, kad pupas sāka ziedēt, bet to nebija daudz. Pupu laputis izsūc auga 

sulu no ziedkopas, tādējādi ietekmējot normālu pākšu veidošanos. Parasti šie kaitēkļi ierodas uz 

pupām no lauka malām, kur tās dzīvojušas uz savvaļas augiem. Laputīm patīk sauss un silts laiks. 



Laukaugu slimību un kaitēkļu attīstības un izplatības prognoze Pierīgas reģionam 

Nākamajā sezonā atkarībā no dabisko ienaidnieku savairošanās un labvēlīgiem laika apstākļiem, to 

skaits var savairoties arī ražai bīstamā daudzumā. 

 

ALOTĀJMUŠAS (Agromyzidae) 

 

 Bojā lapas. Kāpuri alo zem lapas epidermas, arvien augot augumā un paplašinot alas platumu. 

Plašus bojājumus alotājmušas nespēj izdarīt, izņemot to, ka daļēji tiek samazināta lapu asimilējošā 

virsma. Jo vairāk vasarā būs siltu un saulainu dienu, jo vairāk alojumu būs lapās.  
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