
Laukaugu slimību un kaitēkļu attīstības un izplatības prognoze Sēlijas reģionam 

I LABĪBAS  

 

SLIMĪBAS 

 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 

 

Slimības pazīmes var būt vērojamas uz visu graudaugu sugu virszemes daļām (uz lapām,stiebriem 

un vārpām). Graudzāļu miltrasas attīstību un izplatību sekmē mēreni silts un mitrs laiks (+16-200C). 

Biežāk pirmās slimības pazīmes būs vērojamas sabiezinātos, ar slāpekļa mēslojumu pārbagātos, kā 

arī nezāļainos graudaugu sējumos. Iepriekšējā gada sezonā pirmās miltrasas pazīmes graudaugu 

sējumos tika novērotas stiebrošanas sākumā (AS 30-32), maija pirmajā pusē, ziemas kviešu un 

tritikāles laukos un jūnija sākumā vasaras kviešu sējumos. Straujāka slimības attīstība tika novērota 

vien atsevišķos graudaugu sējumos jūnija otrajā pusē un jūlija sākumā līdz graudaugu ziedēšanas 

beigām. Biežāk graudzāļu miltrasas pazīmes bija sastopamas uz lapām, vien atsevišķos reģiona 

sējumos  tika novērotas slimības pazīmes uz stiebriem, vēl retāk tā inficēja vārpas. Graudzāļu 

miltrasas izplatību jaunajā sezonā mazinās pret miltrasu izturīgu šķirņu izvēle, sabalansēts 

mēslojums, optimālas izsējas normas, kā arī savlaicīga nezāļu ierobežošana graudaugu 

sējumos.Taču, iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laikapstākļiem, tā inficēs ziemāju un 

vasarāju virszemes daļas arī šogad. 

 

VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum) 

 

Ik gadu sastopama slimība kviešu, tritikāles, retāk rudzu un miežu sējumos. Vārpu plēkšņu 

plankumainība bojā galvenokārt graudaugu vārpu plēksnes, bet slimības pazīmes var novērot arī uz 

lapām un akotiem. Vārpu plēkšņu plankumainības attīstību veicina lietains laiks graudaugu 

stiebrošanas un ziedēšanas laikā. Ja inficēšanās notiek agrīnajās attīstības stadijās samazinās graudu 

skaits vārpās, ja pēc ziedēšanas - samazinās 1000 graudu masa. 2019. gadā reģiona apsekotajos 

sējumos vārpu plēkšņu plankumainība uz vārpām tika novērota nedaudz vēlāk salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, - piengatavības un dzeltengatavības laikā (AS 75-77) jūlijā. Arī 2020. gada sezonā 

slimības attīstībai labvēlīgi laika apstākļi sekmēs tās sastopamību uz graudaugu vārpu plēksnēm. 

 

BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondita) 

 

Katru sezonu brūnās rūsas izplatība graudaugu sējumos ir atšķirīga. Biežāk tiek novērota rudzu, 

retāk kviešu un tritikāles sējumos. Slimības attīstību veicina mēreni silts laiks un pilienveida 

mitrums. Ja inficēšanās notiek agrīnajās attīstības stadijās (stiebrošanas laikā), brūnās rūsas 

postīgums būs nozīmīgāks un var ietekmēt ražu (veidojas sīkāki graudi). Iepriekšējā sezonā šīs 

slimības pazīmes uz graudaugu lapām reģionā bija sastopamas ziedēšanas beigās un piengatavības 

laikā (AS 69-77) jūnija beigās, jūlija sākumā. Izturīgu šķirņu izvēle mazinās brūnās rūsas attīstību 

un izplatību graudaugu sējumos jaunajā sezonā. 

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

 

Arī dzeltenās rūsas sastopamība graudaugu sējumos reģionā katru gadu ir atšķirīga. Slimības 

pazīmes parasti vērojamas uz lapām, bet var inficēt arī vārpas. Postīgāka un biežāk sastopama tā ir 

kviešu laukos. Ražas zudumi galvenokārt būs atkarīgi no inficēšanās laika un attīstības pakāpes, jo 

agrāk notiek inficēšanās, jo lielāki ražas zudumi. Straujāku dzeltenās rūsas attīstību sekmē mitri un 

vēsi laikapstākļi, savukārt, sauss un karsts laiks kavē tās tālāku attīstību un izplatību. Pēdējo divu 

gadu laikā dzeltenās rūsas pazīmes novērotas retāk, salīdzinājumā ar 2017. gadu. Reģionā no 

apsekotajiem laukiem tā ar nelielu izplatību novērota vien atsevišķos ziemas un vasaras kviešu 

sējumos graudaugu ziedēšanas laikā. Savukārt rudzu, tritikāles un miežu laukos dzeltenā rūsa nebija 

konstatēta. Slimības ierosinātāji saglabājas uz augu atliekām un sēklām. Tās izplatību 2020. gadā 
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var mazināt arī pret dzelteno rūsu izturīgu šķirņu audzēšana. 

 

STIEBRZĀĻU GREDZENPLANKUMAINĪBA (Phynchosprium sp.) 

 

Slimība inficē rudzu, tritikāles un miežu lapas. Stiebrzāļu gredzenplankumainības attīstību veicina 

mitrs un vēss laiks vasaras sākumā. Slimība postīgāka, ja inficēšanās notiek agrākās attīstības 

stadijās (samazinās produktīvo vārpu un graudu skaits). Stiebrzāļu gredzenplankumainības izplatība 

katru sezonu ir atšķirīga. 2019. gadā apsekotajos laukos slimības pazīmes novērotas rudzu sējumos 

ziedēšanas un piengatavības laikā (AS 61-77) jūnijā. Bet pirms diviem gadiem slimības pazīmes uz 

lapām parādījās stiebrošanas un vārpošanas laikā. Arī šogad gredzenplankumainības attīstību un 

izplatību sējumos noteiks galvenokārt laikapstākļi un audzēšanai izvēlētā graudaugu šķirne. 

 

KVIEŠU LAPU PELĒKPLANKUMAINĪBA (Zymoseptoria tritici) 

 

Bojā tikai lapas,  graudaugu sējumos izplatīta un bieži novērota slimība katru gadu. Pavasarī kviešu 

lapu pelēkplankumainības rudens infekcijas pazīmes var labi saskatīt uz augu vecākajām  

apakšējām lapām. Slimības attīstība atkarīga no mitruma un postīgāka tā būs, ja graudaugu 

stiebrošanas laikā iestāsies lietains laiks. Iepriekšējā gadā kviešu lapu pelēkplankumainība uz 

ziemāju lapām novērota cerošanas laikā aprīlī un graudaugu stiebrošanas laikā (AS 31-32) maijā. 

Arī jūnijā un jūlijā no ziemas kviešu un tritikāles ziedēšanas līdz piengatavībai tās izplatība 

apsekotajos reģiona laukos bija neliela (4-6 %). Savukārt vasaras kviešu sējumos pēdējo divu gadu 

laikā pirmās slimības pazīmes novērotas jūlija pirmajā pusē graudaugu ziedēšanas laikā. Tās 

izplatība gan līdz piengatavības beigām 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu bija nedaudz 

lielāka (4-8%). Dažviet apsekotajos sējumos slimības izplatība novērota 12-14%. Kviešu lapu 

pelēkplankumainības straujāku attīstību un izplatību pagājušajā gadā kavēja iepriekšējās sezonas 

karstais laiks un nevienmērīgais mitruma sadalījums reģiona robežās. Arī šajā gadā kviešu lapu 

pelēkplankumainības sastopamība uz graudaugu lapām būs atkarīga ne tikai no profilaktiskajiem 

pasākumiem (augu maiņa, neinficēts sēklas materiāls, augsnes apstrāde), bet lielā mērā arī no 

laikapstākļiem.  

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-repentis) 

 

Biežāk sastopama kviešu sējumos, bet inficē arī tritikāli un rudzus. Kviešu lapu 

dzeltenplankumainība tāpat kā kviešu lapu pelēkplankumainība bojā tikai lapas. Slimības attīstības 

pakāpe atkarīga no laika apstākļiem un infekcijas avota daudzuma graudaugu augšanas laikā. 

Postīgāka tā būs atkārtoti audzētos kviešu laukos un sējumos, kur veikta minimalizētā augsnes 

apstrāde. Iepriekšējā gadā apsekotajos ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos pirmās 

dzeltenplankumainības pazīmes bija sastopamas stiebrošanas laikā (AS 30-32) maijā (ziemas 

kviešiem) un jūnija pirmajā pusē vasarāju laukos. Slimības izplatība ziemāju sējumos pieauga jūnija 

beigās pēc ziedēšanas un piengatavības laikā (AS 69-77) jūlija sākumā. Arī vasarāju laukos slimības 

attīstība nedaudz pieauga tikai jūnija beigās un jūlija pirmajā pusē ziedēšanas un piengatavības 

laikā.  Dzeltenplankumainības pazīmes tritikāles sējumos tika novērotas vien atsevišķos apsekotajos 

laukos. Iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem arī 2020. gadā uz graudaugu 

lapām būs sastopamas kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes. 

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici) 

 

Šī slimība pēdējo gadu laikā apsekotajos sējumos netika novērota. Kodināts sēklas materiāls un 

izturīgu šķirņu izvēle arī jaunajā sezonā pasargās no šīs slimības sastopamības reģiona kviešu 

sējumos. 

  

MIEŽU LAPU TĪKLPLANKUMAINĪBA(Pyrenophora teres) 



Laukaugu slimību un kaitēkļu attīstības un izplatības prognoze Sēlijas reģionam 

Katru sezonu miežu sējumos sastopama slimība. Miežu lapu tīklplankumainības attīstību veicina 

mēreni silti (+12-15oC) un mitri laikapstākļi un postīgāka tā būs, ja inficēšanās notiks agrākās 

attīstības stadijās. Iepriekšējā sezonā reģiona apsekotajos laukos pirmās slimības pazīmes tika 

novērotas cerošanas laikā, dažviet jau pat lapu attīstības laikā maija pirmajā pusē. Slimības izplatība 

sējumos pieauga no graudaugu vārpošanas līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69). Atsevišķos sējumos 

straujāka slimības attīstība un izplatība bija vērojama piengatavības laikā jūnija beigās, jūlija 

sākumā. Iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, miežu lapu tīklplankumainība 

būs vērojama miežu sējumos arī 2020. gadā. 

 

MIEŽU PUNDURRŪSA (Puccinia hordei) 

 

Inficē ziemas miežus un savvaļas graudzāles. Miežu pundurrūsa būs postīgāka agras augu 

inficēšanās gadījumā (veidosies sīkāki graudi), bet alus miežu šķirnēm inficētajiem graudiem 

samazinās iesala kvalitāte. Reģionā ziemas miežus audzē samērā maz un pēdējo divu gadu laikā 

apsekotajos sējumos miežu pundurrūsas pazīmes nav novērotas.  

 

MIEŽU PUTOŠĀ MELNPLAUKA(Ustilago nuda) 

 

Pēdējo divu gadu laikā miežu putošā melnplauka reģionā sastopama reti. 2019. gadā apsekotajos 

miežu sējumos vien atsevišķos laukos ar nelielu izplatību slimība novērota vārpošanas beigās jūnija 

otrajā pusē. Arī šogad izturīgu šķirņu izvēle un sēklas kodināšana ierobežos šīs slimības 

sastopamību miežu laukos. 

 

RUDZU LAPU PELĒKPLANKUMAINIBA (Septoria secalis) 

 

Slimība bojā tikai lapas. Rudzu lapu pelēkplankumainības attīstība galvenokārt atkarīga no 

mitruma. Postīgāka būs, ja stiebrošanas laikā būs mēreni silts un lietains laiks. Būtiski ražas 

zudumi, ja inficēšanās notiek pēc karoglapas atvēršanās. Iepriekšējā sezonā apsekotajos laukos 

rudzu lapu pelēkplankumainības pazīmes uz lapām novērotas piengatavības laikā jūnija beigās, 

jūlija sākumā. Profilaktiskie pasākumi (augu maiņa, augsnes apstrāde, neinficēts sēklas materiāls) 

mazinās šīs slimības sastopamību uz rudzu lapām arī šogad. 

 

AUZU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA(Helminthosporium avenae) 

 

Ik gadu reģiona apsekotajos auzu sējumos novērota slimība. Tās attīstību sekmē silts un mitrs laiks. 

2019. gadā, tāpat kā 2018. gadā, auzu lapu brūnplankumainības pirmās pazīmes bija sastopamas 

cerošanas un stiebrošanas laikā (AS 21-31) maija beigās, jūnija sākumā. Pēdējo divu gadu laikā arī 

tās tālākā izplatība bija līdzīga, tā nedaudz pieauga jūnija beigās jūlija sākumā vārpošanas un 

graudu veidošanas laikā. Arī šogad silti un mitri laikapstākļi veicinās tās attīstību un izplatību 

reģiona auzu sējumos. 

 

AUZU VAINAGRŪSA(Pucciniacoronifera) 

 

Arī auzu vainagrūsa ir bieži sastopama slimība auzu sējumos. Slimība var būtiski ietekmēt auzu 

graudu kvalitāti un postīgāka tā būs, ja parādīsies līdz graudaugu ziedēšanai. Pērnā gada sezonā 

pirmās auzu vainagrūsas pazīmes apsekotajos auzu laukos tika novērotas vārpošanas beigās jūnija 

otrajā pusē. Līdzīgi kā 2019. gadā, tās izplatība un attīstība pieauga graudu veidošanās laikā. Auzu 

vainagrūsas sastopamība sējumos arī jaunajā sezonā būs atkarīga galvenokārt no audzēšanai 

izvēlētās šķirnes. 

 

 

KAITĒKĻI 
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LABĪBU SPRADZIS (Phyllotreta vittula) 

 

Ik gadu sastopams kaitēklis, kas bojā visus graudaugus. Nozīmīgāku postīgumu var radīt, ja 

sējumos parādīsies agrās augu attīstības stadijās. Labību spradžu aktivitāte katru gadu ir mainīga un 

to sastopamība sējumos galvenokārt atkarīga no laikapstākļiem pavasarī un vasaras sākumā. Pērnā 

gada sezonā kaitēkļa bojājumi tika novēroti vairāk vasarāju sējumos maija pirmajā pusē lapu 

attīstības laikā (AS 11-13). Lielāku apdraudējumu dīgstošajiem sējumiem arī 2020. gadā labību 

spradži radīs, ja iestāsies ilgstoši sauss un silts laiks. 

 

RUDZU TRIPSIS (Limothrips denticornis) 

 

No dažādu tripšu sugām graudaugu laukos visbiežāk sastopamais ir rudzu tripsis. Kaitēkļa bojātās 

gaišās diegveida vārpas var novērot rudzu, kviešu un  miežu sējumos. Reģiona apsekotajos laukos 

rudzu tripsis biežāk tiek novērots graudaugu stiebrošanas un vārpošanas laikā. Ik gadu silti un sausi 

laikapstākļi pavasarī sekmē šī kaitēkļa parādīšanos un savairošanos sējumos. Rudzu tripšu 

ierobežošana būs atkarīga no stiebrošanas laikā veiktās kaitēkļu uzskaites, kad, atverot lapu maksti, 

tiek saskaitīti pieaugušie īpatņi. Rudzu tripša kaitīguma slieksnis, ja stiebrošanas sākumā (AS 30) 

atkarībā no lauka lieluma uz 100-200 stiebriem ir saskaitīti 1-3 īpatņi un stiebrošanas beigās AS 39 

uz viena stiebra 8-12 tripši. 

 

IEVU-AUZU LAPUTS(Rhopalosiphon padi) 

 

Uz graudaugiem un savvaļas graudzālēm bieži novērots kaitēklis. Gadā attīstās vairākas laputu 

paaudzes un īpaši postīgas tās ir graudaugu attīstības sākumā. Silts, sauss laiks sekmē strauju 

kaitēkļa savairošanos. Kaitīguma slieksnis ir, ja uz viena stiebra pirms graudaugu stiebrošanas ir 5-

10 laputis, bet dažreiz, īpaši labvēlīgos laikapstākļos, pat 2-3 laputis uz viena auga. Divas reizes 

gadā, rudenī un pavasarī, tiek veikta laputu olu uzskaite uz 200 ievu pumpuriem, kas aug lauka 

malās. Pēdējo gadu laikā uz ievu pumpuriem ir saskaitītas vidēji 1-6 laputu olas, jo arvien retāk tiek 

novērotas arī ievas, kas aug lauku tuvumā. Apsekotajos sējumos katru sezonu kaitēkļa sastopamība 

ir atšķirīga un biežāk tās novērotas cerošanas un stiebrošanas laikā vasaras sākumā. 

 

LABĪBU SARKANAIS UN LABĪBU ZILAIS LAPGRAUZIS(Qulema melanopus,Lema 

cynella) 

 

 Labību lapgrauži bieži sastopami kaitēkļi un, savairojoties masveidā,  var radīt nozīmīgus 

bojājumus graudaugu sējumos. Kaitēkļa vabolītes reģiona ziemāju laukos parādījās līdzīgi kā 

iepriekšējos gados maija sākumā cerošanas un stiebrošanas laikā (AS 29-32). Nedaudz vēlāk arī 

vasarāju sējumos tās novērotas lapu attīstības un cerošanas sākumā. Pirmie lapgraužu kāpuri pērnā 

gada sezonā tika novēroti ziemas kviešu un rudzu sējumos maija beigās jūnija sākumā vārpošanas 

laikā. Savukārt vasarāju laukos pirmie kaitēkļa kāpuru bojājumi uz lapām parādījās jūnija pirmajā 

pusē graudaugu stiebrošanas beigās. Labību lapgrauži arī šogad, iestājoties siltiem un sausiem 

laikapstākļiem, būs pamanāni sējumos. Taču vēss un lietains laiks  kaitēkļa masveida savairošanos 

var aizkavēt. 

 

 

 

 

II RAPSIS 

 

SLIMĪBAS 
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KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA(Alternaria brassicae, A.brassicicola) 

 

Uz rapšu lapām un pāksteņiem krustziežu sausplankumainības pazīmes sastopamas katru gadu. 

Slimības izplatību sējumos veicina silts, mitrs un vējains laiks rapšu ziedēšanas laikā un nozīmīgāki 

ražas zudumi būs, ja sausplankumainība attīstīsies uz pāksteņiem. Pagājušajā gadā uz lapām pirmās 

slimības pazīmes tika novērotas maija otrā pusē ziemas rapšu ziedēšanas laikā. Jūnijā ar nelielu 

izplatību (2-8%) sausplankumainības pazīmes bija sastopamas arī uz pāksteņiem. Vasaras rapšu 

sējumos tā parādījās ziedēšanas nobeigumā jūlija sākumā. Savukārt slimības pazīmes uz pāksteņiem 

tika  novērotas rapšu pāksteņu attīstības beigās. Arī 2020. gadā, ja rapšu ziedēšanas laikā slimības  

attīstībai būs piemēroti laikapstākļi, krustziežu sausplankumainība bojās rapšu lapas un pāksteņus. 

 

 

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Perenospora brassicae ) 

 

Parasti slimības infekcijas pakāpe nav liela un būtiskus ražas zudumus nerada. Postīgāka tā būs, ja 

inficēšanās notiks dīgšanas un lapu attīstības laikā. 2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

apsekotajos vasaras rapšu sējumos neīstās miltrasas pazīmes tika novērotas nedaudz vēlāk, tikai 

ziedkopu veidošanās sākumā jūnijā. Ziemas rapšu laukos slimības pazīmes parādījās dīgļlapu 

atvēršanās un lapu attīstības laikā augusta beigās.  Arī 2020. gadā mēreni silts, mitrs un vējains laiks 

veicinās neīstās miltrasas parādīšanos rapšu sējumos. 

 

 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

 

Reģiona apsekotajos rapšu sējumos slimības izplatība parasti nav liela. Silti laikapstākļi rudenī 

veicina krustziežu sausās puves izplatību. Rudens infekcijas pazīmes uz augu lapām var novērot arī 

agri pavasarī. 

 

BALTĀ PUVE(Sclerotinia sclerotiorum) 

 

Rapšu sējumos sastopama katru sezonu. Baltās puves izplatību veicina silts, lietains laiks rapšu 

ziedēšanas laikā. Iepriekšējā gadā pirmās baltās puves pazīmes tika novērotas jūlija sākumā, ziemas 

rapšu sējumos un augusta beigās vasaras rapšu laukos sēklu nogatavošanās sākumā. Parasti slimības 

izplatība reģionā nav liela un vairāk vērojama uz atsevišķiem augiem rapšu lauka malās. Arī šogad, 

iestājoties slimības attīstībai labvēlīgajiem laika apstākļiem, baltā puve vairāk apdraudēs sējumus, 

kur netiek ievērota augu maiņa (ierosinātājs augsnē saglabājas 4 gadus un vairāk), kā arī nezāļainos, 

sabiezinātos un ar slāpekļa mēslojumu pārbagātos rapšu laukus. Lēmumu par baltās puves 

ierobežošanu pieņem, izvērtējot katra konkrētā sējuma inficēšanās riskus, sākot no rapšu ziedēšanas 

sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 63-65).  

 

 

KAITĒKĻI 

 

GLIEMEŽI (Gasttropoda) 

 

 Mitros laikapstākļos, savairojoties masveidā, var nodarīt nozīmīgu kaitējumu rapšu sējumiem 

dīgšanas un lapu attīstības laikā (AS 09-19). Biežāk savairojas laukos pie aizaugušām zemes 

platībām, novadgrāvjiem, meža masīviem, kā arī laukos, kur veikta minimalizētā augsnes apstrāde. 

Apsekotajos reģiona rapšu sējumos kaitēkļu bojājumi ar nelielu izplatību tika novēroti vairāk lauka 

malās. Gliemežu ierobežošana rapšu sējumos nepieciešama reti un notiek tikai atsevišķos laukos. 

 

SPRADŽI (Phyllotneta sp.) 
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Bojājumus vasaras rapšu sējumiem var nodarīt arī masveidā savairojušies spradži. Kaitēkļa izplatība 

būs atkarīga galvenokārt no laikapstākļiem pavasarī. 2019. gadā spradžu bojājumi bija novēroti 

vairāk vasaras rapšu laukos lapu attīstības laikā (AS 10-13) maija otrajā pusē. Ziemas rapša sējumos 

ar nelielu izplatību tie bija sastopami augusta beigās pēc augu sadīgšanas agrās attīstības stadijās. 

Arī jaunajā sezonā silts, sauss laiks pavasarī sekmēs šī kaitēkļa parādīšanos un savairošanos 

sējumos. Pēdējo gadu laikā novērots, ka spradžu bojājumi vairāk vērojami uz dīgļlapām un, augiem 

strauji augot, kaitēkļa bojājumi uz lapām ir maznozīmīgi un nav tik būtiski, lai ietekmētu augu 

tālāko attīstību. 

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

 

Siltā un sausā laikā sējumos sastopami ik gadu. Iesākumā tie parādās uz ziedošajiem augiem, bet 

vēlāk uzmeklē krustziežu dzimtas augus. Bieži sējumos parādās vēl pirms ziedkopas veidošanās. 

Iepriekšējā gadā ziemas rapšu sējumos pirmās krustziežu spīduļu vabolītes bija pamanāmas aprīļa 

beigās ziedkopas veidošanās laikā. Līdz ziedēšanas vidum kaitēkļa izplatība apsekotajos laukos bija 

neliela un uz vienas ziedkopas bija sastopamas vidēji 1-2 vabolītes. Savukārt vasaras rapšu sējumos 

kaitēkļa izplatība bija lielāka un uz augiem pirmie spīduļi bija novēroti vēl pirms ziedkopu 

veidošanās. Vēlāk  ziedpumpuru veidošanās laikā uz vienas ziedkopas bija novērotas 1-4 vaboles, 

bet atsevišķos sējumos 2-9 vabolītes. Ziedēšanas laikā spīduļu aktivitāte samazinājās un uz vienas 

ziedkopas bija sastopamas vidēji 1-2 vaboles. 

 

KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes ) 

 

Rapšu sējumos bieži novērots kaitēklis, taču nozīmīgus bojājumus parasti nerada. Ik gadu reģiona 

apsekotajos ziemas rapšu sējumos ar nelielu izplatību lapu attīstības laikā tiek novēroti krustziežu 

alotājmušas bojājumi. 

 

 

III PĀKŠAUGI 

 

SLIMĪBAS 

 

PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

 

Lauka pupu sējumos izplatīta un ik gadu sastopama slimība. Inficē augu lapas, stublājus, pākstis un 

sēklas. Pupu koncentriskās plankumainības attīstību veicina paaugstināts mitrums. Stipras 

inficēšanās gadījumā var samazināt ražu un sēklas kvalitāti (sīkas sēklas un zema dīgtspēja). 

Iepriekšējā gadā apsekotajos lauka pupu sējumos slimības pazīmes ar nelielu izplatību tika 

novērotas pākstu attīstības laikā. Arī šogad pupu koncentriskā plankumainība būs sastopama uz 

augu virsdaļām laukos, kur iesēta inficēta sēkla un netiek ievērota augu maiņa. Savukārt karsts un 

lietains laiks būs īpaši labvēlīgs slimības attīstībai un izplatībai lauka pupu sējumos. 

 

PUPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Botrytis fabae) 

 

Arī pupu brūnplankumainība reģiona lauka pupu sējumos tiek novērota katru gadu. Iesākumā 

slimības pazīmes parādās uz lapām, bet vēlāk var inficēt arī stublājus, pākstis un sēklas. Tāpat kā 

koncentriskā, tā arī pupu brūnplankumainība stipras inficēšanās gadījumā var būtiski ietekmēt ražas 

un sēklas kvalitāti. Pēdējo divu gadu laikā apsekotajos lauka pupu sējumos pirmās slimības pazīmes 

uz lapām 2019. gadā parādījās pākstu attīstības laikā (AS 71-75), kas ir nedaudz vēlāk 

salīdzinājumā ar 2018. gadu, kad tās tika novērotas ziedkopu veidošanās beigās līdz pilnziedam (AS 

59-65). Uz pākstīm un stublājiem slimības pazīmes vairāk tika novērotas sēklu nogatavošanās laikā 

veģetācijas perioda nobeigumā. Pupu brūnplankumainība lauka pupu sējumus būs sastopama arī 
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šogad un ātrāk tā parādīsies laukos, kur sēšanai izmantota inficēta sēkla. Slimības attīstību sekmēs 

arī mēreni silts +15-22oC un mitrs laiks vasaras sākumā. 

 

PUPU RŪSA (Uromyces viciae-fabae) 

 

Slimības sastopamība katru gadu ir atšķirīga. Pupu rūsa reģiona lauka pupu sējumos biežāk tiek 

novērota veģetācijas otrajā pusē. Var ievērojami samazināt ražu. Pērnā gada sezonā apsekotajos 

laukos tā konstatēta sēklu nogatavošanās sākumā (AS 80-83). Pupu rūsas izplatība 2019. gadā bija 

nedaudz lielāka salīdzinājumā ar 2018. gadu. Ilgstoši silts un mitrs laiks vasaras beigās var labvēlīgi 

ietekmēt slimības attīstību arī jaunajā sezonā, savukārt profilaktiskie pasākumi ierobežos rūsas 

izplatību lauka pupu sējumos. 

 

PĀKŠAUGU KAITĒKĻI 

 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

 

Tauriņziežu sējumos kaitēkļa izrobotās lapiņas novērotas katru sezonu. Smecernieku vabolītes uz 

augiem sastopamas no lapu attīstības sākuma līdz pat pupu ziedēšanai. Pēdējo gadu laikā kaitēkļu 

bojātās augu lapiņas novērotas praktiski visos tauriņziežu sējumos. Pirmie svītrainā smecernieka 

bojājumi apsekotajos lauka pupu sējumos 2019. gadā bija redzami jau maija sākumā pirmās un 

otrās īstās lapas attīstības laikā (AS 11-12). Līdz lapu attīstības beigām to aktivitāte palielinājās un 

maija otrajā pusē kaitēkļa maznozīmīgi bojājumi novēroti 46-82%. Taču augu tālāko attīstību vairāk 

var ietekmēt šī kaitēkļa kāpuri, kas noēd uz saknēm esošās gumiņbaktērijas, kas var aizkavēt pupu 

attīstību. Arī šogad lielāku kaitējumu jaunajiem pupu sējumiem svītrainais smecernieks radīs, ja 

iestāsies ilgstoši sauss un silts laiks, bet lietains un vēss pavasaris kavēs kaitēkļa masveida 

savairošanos. 

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

 

Ik gadu  lauka pupu sējumos sastopams arī pupu sēklgrauzis. Iepriekšējā sezonā reģiona laukos 

pirmās kaitēkļu vabolītes parādījās maija otrajā pusē jau lapu attīstības laikā, kas bija ātrāk 

salīdzinājumā ar 2018. gadu. Jūnija vidū pupu ziedēšanas laikā uz jaunajām pupu pākstīm tika 

novērotas arī sēklgraužu sadētās oliņas. Pākstu attīstības laikā (AS 75) pākstīs konstatēti kaitēkļa 

kāpuri. Sēklu nogatavošanās laikā, vasaras nobeigumā, pupu pākstīs novērotas arī sēklgraužu 

kūniņas un jaunās vabolītes.  

 

PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 

 

Pupu sējumos sastopams kaitēklis un spēcīgas invāzijas gadījumā var būtiski ietekmēt ražu. Taču 

pēdējo divu gadu laikā reģiona apsekotajos laukos novērota neliela pupu laputu izplatība. Arī šogad 

kaitēkļa masveida savairošanos pupu sējumos būs atkarīga galvenokārt no laikapstākļiem vasaras 

sākumā. Laputu savairošanos sekmēs silts un mitrs laiks, kā arī dabīgo ienaidnieku (ziedmušas, 

mārītes u.c ) attīstība,  savukārt vēsi un lietaini laikapstākļi kaitēkļa izplatību sējumos kavēs. 

 

 

 

 

 


