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I 

LABĪBAS 

 

SLIMĪBAS 

 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 

 

Miltrasa uz graudaugiem sastopama gandrīz katru gadu. Tā bojā arī graudzāļu dzimtas 

nezāles, piemēram, vārpatu. Vēsos, mitros un vējainos laika apstākļos veģetācijas periodā 

infekcijas izplatība var būt liela. Krasas temperatūras svārstības starp dienu un nakti nav 

kavēklis slimības attīstībai. Miltrasa sastopama arī uz graudaugu stiebriem pie augsnes 

virskārtas, kur ir mitrāks un vienmērīgāks mikroklimats. Iepriekšējā sezonā miltrasa Pierīgas 

reģionā ziemas kviešiem parādījās jūnija beigās, graudu veidošanās sākuma stadijā, vasaras 

kviešiem - 25. jūnijā vārpošanas fāzē. Ja miltrasa pirms kviešu ziedēšanas savairojas, bojājot 

arī karoglapu, raža var samazināties par trešdaļu. Nākamajā sezonā miltrasas attīstība būs 

atkarīga no agrotehnisko pasākumu ievērošanas un laika apstākļiem. 

 

VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum)  

 

Atrodama uz daudziem graudaugiem. Saglabājas augu atliekās, daļēji sēklās. 

Iepriekšējā gadā slimība nebija izplatīta. Lietains periods stiebrošanas laikā veicina tās attīstību. 

Slimība labi saskatāma uz vārpām, kamēr tās vēl zaļas, pirms graudu nogatavošanās. Ja 

pavasaris būs lietains, vārpu plēkšņu plankumainība var būt plaši izplatīta. 

 

STIEBRZĀĻU GREDZENPLANKUMAINĪBA (Rhynchosprium sp.) 

 

Bieži sastopama rudzos. 2020. gadā Pierīgas reģionā gredzenplankumainība tika atrasta 

arī uz miežiem. Slimība bīstama tad, ja tā parādās stiebrošanas sākumā. Infekcijas avots – augu 

atliekas, pabiru asni. Ja vasaras sākumā būs vismaz divas dienas mitrs un +10 – 18°C silts laiks, 

gredzenplankumainība būs sastopama. 
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BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondite) 

 

Ja veģetācijas periodā uz labības lapām ir pilienveida mitrums un gaisa temperatūra ir 

+15 – 20°C, tad inficēšanās var būt liela. Ja tas notiek graudaugu stiebrošanas fāzē, tad 

jārēķinās, ka raža būs zemāka. Pagājušajā gadā rūsa parādījās ļoti vēlu. Nākamajā sezonā tās 

izplatība pamatā būs atkarīga no laika apstākļiem. 

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

 

Pierīgas reģionā tā nav izplatīta. Dzeltenā rūsa ir pieticīga laika apstākļu ziņā, vienīgi, 

tai ilgstoši nav vēlama temperatūra virs +25°C, jo tad tās attīstība apstājas. Ražu slimība var 

negatīvi ietekmēt, ja parādās stiebrošanas sākumā. Ja tā ir parādījusies, tad noteikti jāseko līdzi 

attīstībai, lai laicīgi, nepieciešamības gadījumā, veiktu ierobežošanu. 

 

Kviešu slimības 

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-repentis) 

 

Bīstama slimība, kas ātri izplatās. Infekcijas avots – augu atliekas, pilienveida mitrums 

uz augiem un silts laiks. Sēne uz kviešu lapām izdala toksīnus, kas paātrina lapu nokalšanu. 

Lielas infekcijas gadījumā raža var samazināties uz pusi. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā 

ziemas kviešiem slimība parādījās jau maija beigās kviešu pirmā mezgla stadijā. Vasaras 

kviešiem kādā laukā neliela dzeltenplankumainības infekcija tika konstatēta jau četru lapu 

stadijā jūnija sākumā. Ja pārsvarā būs lietains un silts laiks, slimība būs bīstamāka atkārtotos 

sējumos un laukos ar minimālo augsnes apstrādi.  

 

KVIEŠU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria tritici) 

 

Infekcijas avots – augu atliekas, pabiru asni. Sēnes attīstībai nepieciešams mitrums. Ja 

būs lietains laiks, slimība strauji izplatīsies. Temperatūras amplitūda, kādā pelēkplankumainība 

spēj attīstīties ir +5 – 35°C. Sakarā ar sēnes spēju attīstīties vēsā temperatūrā, uz ziemājiem 

dažkārt tā sastopama jau rudenī, kur tā pārziemo un pavasarī, labvēlīgos apstākļos, turpina 

izplatīšanos uz jaunajām augu lapiņām. Ziemas kviešiem Pierīgas reģionā iepriekšējā gadā 

slimība parādījās 8. maijā kviešu divu mezglu stadijā. Nākamajā sezonā, ja laiks būs vēss un 

lietains, tā var būt plaši izplatīta. Bīstama tā ir tad, ja parādās uz trešās lapas, otrās lapas un 

karoglapas. 

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici) 

 

Pierīgas reģionā iepriekšējā sezonā tā nav konstatēta. Melnplauku var ierobežot ar sēklu 

kodināšanu. 

 

Miežu slimības 

 

MIEŽU LAPU TĪKLPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora teres) 

 

Sastopama miežos, sevišķi pēdējos gados. Var parādīties agrās miežu attīstības stadijās. 

Slimībai nepieciešami mēreni silti un mitri laika apstākļi. Ja laiks ir silts un relatīvais gaisa 

mitrums ir gandrīz 100%, notiek slimības strauja attīstība. Iepriekšējā gadā Pierīgas reģionā 
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miežu lapu tīklplankumainība parādījās tieši cerošanas fāzē jūnija pašā sākumā, samazinot 

paredzēto ražu. Ja nākamajā sezonā maija beigās un jūnija sākumā būs silts un mitrs laiks, 

slimība parādīsies un labvēlīgos apstākļos savairosies. 

 

Auzu slimības 

 

AUZU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Helminthosporium avenae) 

 

Sastopama gandrīz katru gadu. Infekcijas avots – augu atliekas un sēklas. Vajag mitrus 

un siltus laika apstākļus (+20°C). Iepriekšējā sezonā Pierīgas reģionā slimība parādījās jūnija 

pašā sākumā, kad auzām bija trīs sāndzinumi. Slimība būs arī šajā sezonā. Infekcijas izplatība 

būs atkarīga no tā, kādi būs laika apstākļi pavasarī un vasarā. 

 

KAITĒKĻI. 

 

LABĪBU SPRADZIS (Phyllotreta vittula) 

 

 

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

uz vasarājiem. Spradži var daudz nopostīt, ja augi ir agrā attīstības stadijā. Jo sausāks un siltāks 

laiks, jo aktīvāk spradži darbojas. Iepriekšējā gadā Pierīgas reģionā tie parādījās jūnija sākumā. 

Nākamajā sezonā, ja laiks būs saulains un silts, bojājumi graudaugu agrās attīstības stadijās būs 

labi pamanāmi. 

 

TRIPŠI (Limothrips denticornis) 

 

Tripšiem labvēlīgs ir saulains un sauss laiks. Tie ir bīstami vārpošanas fāzē, kad 

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

Iepriekšējā gadā tie tika konstatēti rudzos 19. maijā karoglapas maksts paplašināšanās stadijā. 

Šajā sezonā tripšu būs vairāk, ja būs saulains un silts laiks. 

 

LABĪBU SARKANKAKLA un ZILAIS LAPGRAUZIS (Oulema melanopus, 

Lema cynella) 

 

Sastopams katru gadu. Vabolēm nepatīk vēss un lietains laiks, bet tām nekaitē karsts un 

mēreni mitrs laiks. Lapgrauži barojas gan ziemājos, gan vasarājos. Maijā vaboles grauž labību 

lapas, jūnijā to pašu turpina darīt uz lapām izšķīlušies kāpuri. Pierīgas reģionā iepriekšējā 

sezonā pirmās lapgraužu vaboles parādījās maija vidū ziemas kviešos viena mezgla stadijā. 

Pirmie kāpuri tika atrasti jūnija vidū vasaras kviešos divu mezglu stadijā. Ja nākamajā sezonā 

gaisa temperatūra turēsies virs +22°C ar normālu gaisa mitrumu, lapgrauži būs sastopami un 

labi pamanāmi uz labības lapām. 

 

LAPUTIS (Rhopalosiphon padi) 

 

Sastopamas katru gadu. To vairāk ir siltā un sausā laikā. Laputis gadā veido vairākas 

paaudzes. Iepriekšējā gadā Pierīgas reģionā laputu bojājumu bija maz. Nākamgad to 

savairošanās būs atkarīga no veiksmīgas pārziemošanas un labvēlīgiem laika apstākļiem.  
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RAPSIS 

 

SLIMĪBAS 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae) 

 

Bīstama tad, ja ir mitrs, silts un vējains laiks rapša ziedēšanas un sēklu nogatavošanās 

laikā. Labvēlīgos apstākļos parādās uz lapām rapša agrīnā attīstības stadijā. Vislielākos 

zudumus izraisa slimības attīstība uz pāksteņiem, kā rezultātā tie izžūst un nobirst. Iepriekšējā 

sezonā Pierīgas reģionā sausplankumainība tika konstatēta nelielā daudzumā. Nākamajā sezonā 

tās izplatība būs atkarīga no laika apstākļiem un agrotehnisko pasākumu ievērošanas. 

 

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora brassicae) 

 

Negatīvi ietekmē auga normālu attīstību, ja parādās jau uz dīgstiem. Slimība labāk 

attīstās vējainos un miglainos laika apstākļos. Iepriekšējā gadā Pierīgas reģionā bija maz 

izplatīta, taču nākamajā sezonā infekcijas izplatība būs atkarīga no laika apstākļiem un augu 

maiņas ievērošanas, jo slimība saglabājas augsnē un augu atliekās. 

 

BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum) 

 

Pierīgas reģionā pēdējā laikā sastopama maz. Puvei vajag siltu, mitru, lietainu laiku un 

ilgstošu mitrumu uz lapām. Ja šādi apstākļi ir ziedēšanas laikā un infekcija izplatās, var tikt 

ietekmēts ražas lielums. Pagājušajā sezonā tā tika konstatēta ļoti maz. Nākamajā sezonā, ja tiks 

ievērota augu maiņa, nebūs sabiezināti sējumi un netiks dots pārāk liels N mēslojums, puves 

attīstība būs atkarīga, galvenokārt, no laika apstākļiem.  

 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

 

Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā sausās puves bojājumi apsekotajos laukos netika 

konstatēti. Vispirms tā tiek konstatēta rudenī sētajam rapsim uz lapām. Bīstama slimība ir tad, 

ja rudenī slimības ierosinātājs paspēj ieaugt rapša stublājā un pavasarī turpina attīstību, radot 

sakņu kaklā iežņaugu un bloķējot auga normālo attīstību. Nākamajā sezonā sausās puves 

infekcijai nevajadzētu būt stiprai, jo rudenī tās izplatība bija maznozīmīga. 

 

KAITĒKĻI 

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

 

Bīstams kaitēklis, sevišķi vasaras rapsim. Vaboles izgrauž zieda ziedputekšņus, 

putekšņlapas un ziedlapas. Kāpurs barojas pumpura iekšpusē. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā 

ziemas rapsim vaboles parādījās aprīļa beigās zaļo pumpuru stadijā. Vislielākā invāzija bija 

ziedēšanas vidū, sasniedzot 22%. Vasaras rapsim invāzija sasniedza 84% dzelteno pumpuru 

stadijā. Nākamajā sezonā, ja laiks būs saulains un silts, krustziežu spīduļa invāzija būs liela. 

 

SPRADŽI (Phyllotreta sp) 

 

Kad pavasarī vidējā diennakts temperatūra paaugstinās virs +14°C, saulainā un sausā 

laikā spradži aktīvi meklē barošanās vietas, tajā skaitā rapšu sējumus. Invāzija notiek no lauka 



Laukaugu slimību un kaitēkļu attīstības un izplatības prognoze Pierīgas reģionam 2021. 

gadam 

 
 

malām. Spradži ir bīstami vasaras rapsim dīgļlapu stadijā, kad tie var apgrauzt visu augu. 

Spradži bija sastopami arī iepriekšējā gadā, bet to nebija kritiski daudz. Nākamajā  sezonā to 

invāzija būs atkarīga no laika apstākļiem. 

 

KRUSTZIEŽU PĀKSTEŅU PANGODIŅŠ (Dasineura brassicae) 

 

Kāpurs bojā rapša pāksteņos veidojošās sēklas un pāksteņus no iekšpuses. Bojātā 

pāksteņa daļa vai viss pākstenis nodzeltē, ko visvieglāk konstatēt pāksteņu attīstības fāzē. 

Labvēlīgs ir sauss un silts laiks. Pagājušajā gadā ziemas rapsim tas tika konstatēts jūnija beigās, 

vasaras rapsim - jūlija vidū. Nākamajā sezonā pangodiņa savairošanās atkarīga no laika 

apstākļiem un augsnes apstrādes. 

 

KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes) 

 

Tās kāpuru bojājumi uz lapām nav tik nozīmīgi, lai ietekmētu rapšu ražu. 

 

KRUSTZIEŽU SMECERNIEKI (Ceutorhynchus sp.) 

 

Vaboles barojas ar rapša ziedpumpuriem. Sēklu smecernieks iedēj olas pākstenī, kur 

attīstās kāpurs, kurš, savukārt, izgrauž vairākas sēklas. Pagājušajā gadā Pierīgas reģionā to 

nebija daudz. Nākamajā gadā būs vairāk, ja netiks ievērota augu maiņa un netiks veikta 

kvalitatīva augsnes apstrāde. 

 

KĀPOSTU CEKULKODE (Plutella xylostella) 

 

Sastopami cekulkožu kāpuri rapša ziedkopās vasarā siltā un sausā laikā. Pagaidām 

netiek uzskatīts par nozīmīgu rapša kaitēkli. 

 

GLIEMEŽI (Gastropoda) 

 

Tie sastopami pavasarī nākam ārā no mitrākām vietām (no lauka malām, grāvjiem, 

mežmalām). Pierīgas novadā pie novērotajiem kultūraugu laukiem to ir maz, jo zāle gar lauku 

malām tiek regulāri appļauta. 

PĀKŠAUGI 

 

SLIMĪBAS 

 

PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

 

Saglabājas augu atliekās un sēklas materiālā. Iepriekšējā sezonā Pierīgas reģionā tā 

parādījās, kad pākstīs veidojās pupas. Nākamajā sezonā paaugstināts mitrums un inficēta sēkla 

veicinās sējumā pupu koncentriskās plankumainības attīstību. 

 

PUPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Botrytis fabae) 

 

Saglabājas augsnē sklerociju veidā. Attīstībai vajag augstu relatīvo gaisa mitrumu un 

temperatūru +15 – 22°C. Pagājušajā sezonā Pierīgas reģionā tā bija ļoti maz izplatīta. Ja nākamā 

sezona būs ar mitriem un siltiem laika apstākļiem, jāseko līdzi slimības attīstībai pēc pirmo, 

mazo, šokolādes brūno plankumiņu parādīšanās. 



Laukaugu slimību un kaitēkļu attīstības un izplatības prognoze Pierīgas reģionam 2021. 

gadam 

 
 

 

PUPU RŪSA (Uromyces viciae – fabae) 

 

Iepriekšējā gadā Pierīgas reģionā netika konstatēta. Attīstās mitrā un siltā laikā 

(temperatūra virs +20°C). Nākamajā sezonā savairosies, ja būs atbilstoši laika apstākļi un netiks 

ievērota augu maiņa. 

 

KAITĒKĻI 

 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

 

Vaboles sastopamas jau agri pavasarī, kad pupām izaugusi pirmā lapa. Tās barojas, 

apgraužot lapu malas. Smecernieka kāpuri augsnē bojā uz pupu saknēm atrodošās 

gumiņbaktērijas. Iepriekšējā sezonā smecernieki parādījās maija sākumā. Ja būs silts un 

saulains maijs nākamajā sezonā, zirņu svītrainais smecernieks būs aktīvs un labvēlīgos 

apstākļos glīti apgrauzīs gandrīz visu lauka pupu un zirņu lapas. 

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

 

Parādās vēlāk nekā smecernieks. Vaboles sastopamas jau pirms pupu ziedēšanas, bet 

pupu ziedēšanas laikā tās barojas ar ziedputekšņiem. Pēc ziedēšanas sākas olu dēšana uz 

pākstīm. Kāpuri, kas dzīvo pupu sēklā, barojas to iekšpusē, tad iekūņojas un vēlāk izšķiļas 

jaunās vaboles, kas rudenī vai nu izlien ārā no pupu sēklas turpat uz lauka, vai nu sēž sēklā līdz 

pavasarim, vai arī izlien ārā uzglabāšanas laikā noliktavā. Pagājušajā sezonā sēklgrauža vaboles 

parādījās laikā, kad pupām bija redzamas pirmās ziedlapas. Nākamajā gadā, kur invāzija bija, 

tā būs atkal. Tās lielums būs atkarīgs no agrotehnisko pasākumu ievērošanas, augu maiņas. 

 

PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 

 

Sastopamas uz pupu ziedkopām un stublājiem, no tiem sūcot sulu. Laputis ierodas no 

lauka malām, kur mitinās uz savvaļas augiem. Nākamgad, ja būs silts un sauss laiks un ja būs 

maz laputu dabīgo ienaidnieku, laputis savairosies un bojās lauka pupu ražu. 


