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I LABĪBAS 

SLIMĪBAS 

GRAUDZĀĻU MILTRASA (Blumeria graminis) 

Bieži sastopama. Tā kā infekcijas avots ir augu atliekas un slimība bojā visas graudzāles, tā 

visvairāk būs sastopama laukos, kur netiek ievērota augu maiņa un kur nekvalitatīvi iestrādātas 

augu atliekas. Lai miltrasa izplatītos, nepieciešami vēsi, mitri un vējaini laika apstākļi. 2017. gada 

pavasarī Pierīgas reģionā pēc pārziemošanas ziemas kviešiem miltrasa atrasta karoglapas 

parādīšanās stadijā. Rudziem tā parādījās jūnija sākumā, kad tiem bija vārpošanas beigu attīstības 

stadija. Laukos, kuros miltrasa tika atrasta maija beigās, jūnija sākumā, tā visu jūnija mēnesi bija 

sastopama aptuveni nemainīgā izplatībā ar mazu slimības attīstības pakāpi. 2018. gada sezonā, ja 

laika apstākļi jūnijā būs vienmērīgāki - bez lieliem temperatūras maksimumiem (virs 25oC) un 

minimumiem (zem 5oC), miltrasa varētu izplatīties un attīstīties vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

 

VĀRPU PLĒKŠŅU PLANKUMAINĪBA (Parastagonospora nodorum) 

Sastopama uz visiem graudaugiem (izņemot auzas). Infekcija saglabājas augu atliekās pat divus 

gadus.  Bīstama tā ir tad, ja ir lietains laiks graudaugu stiebrošanas fāzē. Pierīgas reģionā 2017. gadā 

slimība tika konstatēta uz vārpām, sākot no graudaugu agrās piengatavības stadijas. Izplatība nebija 

liela. Vārpu plēkšņu plankumainība reti kad savairojas tādā daudzumā, ka nepieciešama speciāla 

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

plankumainība, arī šogad, ja tajos pašos laukos iesēti graudaugi, lietainos laika apstākļos tā būs 

atrodama un vairāk nekā laukos, kur pirms tam nebija sēti graudaugi.    

 

BRŪNĀ RŪSA (Puccinia recondita) 

2017. gadā Pierīgas reģionā tā tika atrasta nelielā daudzumā vasaras beigās, jau graudu veidošanās 

laikā. Bīstama brūnā rūsa ir stiebrošanas fāzē. Augu inficēšanai tai vajag +15 – 20oC, kā arī 

pilienveida mitrumu uz lapām. Tālāka slimības attīstība var norisināties temperatūras amplitūdā no 

+2o – 35oC. Pēdējos gados brūnā rūsa nav tik izplatīta, lai būtu nepieciešama apstrāde ar fungicīdu. 

 

DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) 

Pierīgas reģionā tā nav izplatīta. 2017. gadā tā tika atrasta tikai augustā gan ziemas kviešiem to 
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piengatavības stadijā, gan vasaras kviešiem nelielā daudzumā to ziedēšanas beigu stadijā. 

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

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

sākumā. 

 

STIEBRZĀĻU GREDZENPLANKUMAINĪBA (Rhynchosporium sp.) 

Iepriekšējā gadā bija sastopama rudzos jau maija vidū rudzu trīs mezglu līdz karoglapas parādīšanās 

stadijā. Infekcija saglabājas augu atliekās, arī uz sēklas. Veģetācijas periodā slimībai nav vajadzīga 

augsta gaisa temperatūra, pietiek ar +10oC, vienīgi pāris dienas vajag mitrumu uz lapām. Savukārt, 

ja mitruma periods ieilgst, sporas aiziet bojā. Atkarībā no laika apstākļiem, sevišķi vasaras sākumā, 

arī var sagaidīt lielāku vai mazāku slimības izplatību un augu bojājumu pakāpi. 

 

Kviešu slimības 

 

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, ir liela (5oC līdz 

35oC). Pierīgas reģionā 2017. gada veģetācijas periodā ziemas kviešos slimības attīstība sākās maija 

vidū/beigās augu stiebrošanas sākumā. Jūnijā tā turpināja attīstību, bet jūlijā tās izplatība sasniedza 

pat 28%. Pagājušā gada rudenī vienā ziemas kviešu sējumā trīs lapu attīstības stadijā slimība tika 

konstatēta tikai dažiem augiem. Iespējams, šajā sējumā pavasarī lietainos un pat vēsos laika 

apstākļos, tā var savairoties un ietekmēt augu cerošanu. 2018. gadā, atkarībā no laikapstākļiem, tā 

varētu būt sastopama vairāk nekā pagājušajā gadā. 

 

KVIEŠU LAPU DZELTENPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora tritici-repentis) 

Infekcijas avots – augu atliekas, pilienveida mitrums uz lapām un silts laiks. Pierīgas reģionā 

ziemas kviešos 2017. gadā pirmie bojājumi parādījās maija vidū, kviešu stiebrošanas pirmā un otrā 

mezgla stadijā. Izplatība nebija liela. Arī maija beigās un jūnija beigās tā tika konstatēta nelielā 

daudzumā (tikai vienā laukā maksimālā izplatība bija 14%). Vasaras kviešos tā parādījās 8. jūnijā 

cerošanas vidū, turpināja attīstīties, un jūnija beigās karoglapas maksts paplašināšanās stadijā 

sasniedza 18% izplatību ar nelielu attīstības pakāpi. Vēlāk dzeltenplankumainība ziemas kviešu 

ziedēšanas beigās un graudu veidošanās laikā jūlija beigās sasniedza vienā laukā pat 80% izplatību 

ar 10% slimības attīstības pakāpi. Vasaras kviešos jūlijā arī turpinājās tās strauja attīstība, sasniedzot 

60% izplatību un 6% attīstības pakāpi. Ja 2018. gadā būs lietaina un silta vasara, 

dzeltenplankumainība var inficēt lielu daļu kviešu lauku, sevišķi atkārtotos kviešu sējumos un 

laukos ar minimālo augsnes apstrādi. 

 

KVIEŠU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago tritici) 

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

šķirnes. 

 

Miežu slimības 

 

MIEŽU LAPU TĪKLPLANKUMAINĪBA (Pyrenophora teres) 

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

raža var samazināties par 50%. Infekcijas avots ir augu atliekas, inficēti dīgsti. 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. Ja maija beigas/jūnija 

sākums būs silts un mitrs, slimība var sākties jau cerošanas vai stiebrošanas fāzē. Tad, iespējams, 

būs jādomā par tās ierobežošanu. 
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MIEŽU PUTOŠĀ MELNPLAUKA (Ustilago nuda) 

Novērotajos laukos Pierīgas reģionā nav konstatēta. 

 

Auzu slimības 

 

AUZU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Helminthosporium avenae) 

Sastopama katru gadu. Infekcijas avots ir augu atliekas un sēklas. 2017. gadā Pierīgas reģionā tā 

tika atrasta vēlu un maz - jūlijā, kad auzas jau noziedējušas, jūlija beigās sasniedzot 18% izplatību.  

2016. gadā tā parādījās jau attīstītas karoglapas stadijā jūnija otrajā dekādē, bet arī nelielā izplatībā. 

Slimībai vajag mitrus un siltus laikapstākļus (+20oC). Ja pavasarī tādi būs, auzu lapu 

brūnplankumainība var parādīties jau auzu trīs lapu stadijā. 

 

AUZU VAINAGRŪSA (Puccinia coronifera) 

Pēdējos gados Pierīgas reģionā vainagrūsa nav konstatēta vai nu pārāk vēso vasaru dēļ vai arī tiek 

audzētas pret rūsu izturīgas šķirnes. 

 

KAITĒKĻI 

 

LABĪBU SPRADZIS (Phyllotreta vittula) 

Spradži iepriekšējā gadā tika atrasti maija beigās vasarāju divu lapu stadijā. To izplatība bija pat līdz 

16%, bet bojājumu pakāpe nebija augsta. Ja būs silts un sauss laiks, bojājumi būs arī 2018. gadā. 

 

RUDZU TRIPSIS (Limothrips denticornis) 

Tripšiem arī vajag siltu un sausu laiku. 2017.  gads tāds nebija, līdz ar to tripšu bija maz. Būtisku 

kaitējumu tripši nodara graudaugu vārpošanas fāzē, kad izsūc vārpas aizmetni, kamēr vārpa 

veidojas un lien ārā no karoglapas maksts.  

 

IEVU-AUZU LAPUTS (Rhopalosiphon padi) 

Vairāk laputis bija sastopamas vasarāju graudaugos jūnija beigās, jūlijā stiebrošanas fāzē un arī 

vēlāk. Kopumā laputu nebija daudz. Arī laputīm patīk silts un sauss laiks, kāds tas 2017. gada 

sezonā nebija. Labos laika apstākļos tās var veidot vairākas paaudzes un savairoties augiem kritiskā 

daudzumā. 

2017.  gada rudenī, veicot laputu ziemojošo stadiju (olu) uzskaiti uz ievām, maksimums bija 12 olas 

uz 200 ievu pumpuriem. Tas ir maz, tādēļ ir pamats cerēt, ka laputis paspēs savairoties tikai 

graudaugu vēlākās attīstības stadijās. 

 

LABĪBU SARKANKAKLA UN LABĪBU ZILAIS LAPGRAUZIS (Qulema melanopus, 

Lema cynella) 

Pirmie kaitēkļi parādījās jūnija vidū gan kviešos, gan miežos, gan rudzos. Ziemājos tas bija graudu 

veidošanās sākumā, vasarājos – stiebrošanas beigās. Bojājumu nebija daudz. Lapgraužu kāpuru bija 

maz, jo to attīstībai nav labvēlīgs vēss un lietains laiks. Ja 2018. gada vasarā gaisa temperatūra būs 

virs +22oC ar normālu gaisa mitrumu, lapgrauži jau agŗās graudaugu attīstības stadijās var 

savairoties un sagrauzt lapas tā, ka tās savīst un aiziet bojā. Taču reti kad tie nodara lielus 

postījumus.  

 

II RAPSIS  

 

SLIMĪBAS 
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KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae, A.brassicicola) 

Tā ir bīstama, ja ir silts, mitrs un vējains laiks, tieši ziedēšanas un sēklu nogatavošanās laikā. Šīs 

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

2017. gadā Pierīgas reģionā sausplankumainība gan ziemas rapsim (kad 10% pāksteņu 

nogatavojušies), gan vasaras rapsim (kad vairums ziedlapiņu nobirušas) uz lapām tika konstatēta 

tikai jūlija trešajā dekādē un uzreiz ar izplatību  10-16%. Vēlāk uz pāksteņiem tā tika konstatēta 

nelielā daudzumā.  2017. gada rudenī sētajam rapsim tā parādījās rapša piecu lapu attīstības stadijā, 

sasniedzot 8% izplatību. 2018. gadā tās tālākā attīstība arī būs atkarīga no slimībai  labvēlīgiem 

laika apstākļiem. 

 

RAPŠA NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora brassicae) 

Visbīstamākā tā ir, ja parādās jau uz dīgstiem. Slimība var attīstīties vēsos un miglainos laika 

apstākļos. Pagājušajā gadā ziemas rapsim tā tika novērota jūnija sākumā ziedēšanas beigās un 

vasaras rapsim - 8. jūnijā rapša trīs lapu stadijā. Vēlākās attīstības stadijās slimība vairs nesavairojās 

tik daudz, lai ietekmētu ražu. 2017. gada rudenī sētajam ziemas rapsim slimība parādījās rapša divu 

lapu stadijā, bet ļoti maz un tālāk tā neattīstījās. Ja pavasaris būs silts, slimība ziemas rapsī turpinās 

attīstību, bet uz vasaras rapša var parādīties rapša  agrākās attīstības stadijās. 

 

 

KRUSTZIEŽU SAUSĀ PUVE (Leptosphaeria maculans) 

Var parādīties jau uz dīgļlapām. 2017. gada rudenī sētajam ziemas rapsim uz lapām sāndzinumu 

veidošanās sākuma stadijā nelielā daudzumā tā tika atrasta. Reti kad tā savairojas tik daudz, lai 

vajadzētu apstrādāt ar fungicīdu. 

 

BALTĀ PUVE (Sclerotinia sclerotiorum) 

Pēdējos gados sastopama maz. Arī 2017. gadā Pierīgas reģionā rapša sēklu nogatavošanās sākuma 

stadijā tā tika konstatēta nedaudz. 2018. gada sezonā, ja tiks ievērota augu maiņa, nebūs sabiezināti 

sējumi un netiks dots pārāk liels slāpekļa mēslojums, baltās puves attīstība nebūs liela. 

 

KAITĒKĻI 

 

GLIEMEŽI (Gasttropoda) 

Sastopami pavasarī, iznākam no mitrākām vietām no lauka malām un grāvjiem. Ja tie ir bojājuši 

augus iepriekšējā gadā, būs arī šogad. Lai samazinātu to izplatību, veģetācijas periodā jāveic 

agrotehniskie un mehāniskie pasākumi (zāles appļaušana, speciālu rušināmu joslu veidošana u.c.) 

 

SPRADŽI (Phyllotreta sp.) 

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

spradži atrod vasaras rapša sējumus. Tie lauku invadē no lauka malām. Spradži bīstami rapša 

dīgļlapu stadijā. Pēc rapša sējas lauki regulāri jāapseko, lai konstatētu spradžu izplatību. 2017.  gadā 

pirmie bojājumi (gandrīz trešdaļā apskatīto augu) tika konstatēti jau rapša dīgļlapu atvēršanās 

stadijā, nedēļas laikā to bojājumi sasniedza jau 74%.  

 

KRUSTZIEŽU SPĪDULIS (Meligethes aeneus) 

Pagājušajā gadā spīduļi konstatēti jau no rapša ziedpumpuru veidošanās sākuma. Tie ir izturīgi arī 

nelabvēlīgos laika apstākļos, piemēram, paslēpjoties no lietus zem auga lapām. Spīduļi jāierobežo 

gan vasaras, gan ziemas rapsī gandrīz katru gadu, kad to skaits uz ziedkopas sasniedzis kritisko 

slieksni.  

 

KRUSTZIEŽU ALOTĀJMUŠA (Phytomyza rufipes) 

Bieži sastopami šo kaitēkļu kāpuru alojumi lapās, bet to bojājumi nav tik nozīmīgi, lai ietekmētu 
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rapša attīstību. 

 

III PĀKŠAUGI  

 

SLIMĪBAS 

 

PUPU KONCENTRISKĀ PLANKUMAINĪBA (Didymella fabae) 

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

konstatēja jūlija otrās dekādes sākumā pupu pilnzieda stadijā. Augusta sākumā pupu briešanas laikā 

tā sasniedza izplatību 24%. Paaugstināts mitrums un inficēta sēkla veicinās slimības attīstību, tādēļ 

nav ieteicams kā sēklas materiālu izmantot pašu novāktās pupas, kas 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. 2017. gadā jūlija beigās tā sāka attīstīties uz 

lapām, kad pākstī pupas sāk piebriest, maksimumu sasniedzot augusta sākumā. Ja šogad 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 atrasta ļoti maz. Sastopama vasaras beigās. Stipri bojātās lapas 

priekšlaicīgi nodzeltē. Attīstās mēreni mitrā un siltā (virs +20oC) laikā. Slimības izplatība būs 

atkarīga no augu maiņas un laikapstākļiem. 

KAITĒKĻI 

 

ZIRŅU SVĪTRAINAIS SMECERNIEKS (Sitona lineatus) 

Sējumā sastopams agri, kad pupām atvērusies pirmā īstā lapa. Maija vidū 2017. gadā smecernieka 

bojājumi tika konstatēti jau 20% izplatībā. Maija beigās, kad bija dažas karstas dienas, atsevišķos 

laukos tie bija bojājuši 100% visas pupas. Ja šogad būs silts maijs, smecernieks atkal būs klāt. 

 

 

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus) 

Pirmās vaboles Pierīgas reģionā tika atrastas īsi pirms Jāņiem, kad pupām parādījās pirmās 

ziedlapas, bet ziedi vēl bija aizvērti. Jūlija sākumā pupu pilnziedā uz pirmajām attīstīties sākušām 

pākstīm jau bija atrodamas pirmās sēklgrauža olas. Augusta beigās, kad 10% pākšu nogatavojušās, 

konstatēts, ka 22% no pārbaudītajām pākstīm ir bojājuši sēklgrauža kāpuri. Ja saimniekam ir plāns 

saimniecībā atkal sēt savu sēklas materiālu, vajadzētu pirms sēšanas pārbaudīt kūniņu/vaboļu 

esamību pākstīs. Tā kā neliela daļa sēklgraužu izlien no pupām jau rudenī un pārziemo uz lauka, 

neinvadētas sēklas vajadzētu sēt tālāk no iepriekšējā gada lauka. 

 

PUPU LAPUTS (Aphis fabae) 

Iepriekšējā gadā nebija izplatīts kaitēklis, lai gan parasti tās ir atrodamas uz pupu stublājiem 

diezgan lielā daudzumā. Laputīm nepatīk lietains un vēss laiks. Galvenais, ja laukā parādās pirmās 

pupu laputis, kas visbiežāk notiek, sākot no lauka malām, tad jāseko līdzi to attīstībai. 

 

 

 

 
 


