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Kartupeļu slimības 

 

KARTUPEĻU LAKSTU PUVE (Phytophthora infestans) 

2017. gadā Pierīgas reģionā tā pirmo reizi tika konstatēta tikai 11. jūlijā kartupeļu 

ziedēšanas sākumā (AS 60). Maksimālo izplatību - 32% tā sasniedza 3. augustā, kad 

kartupeļu bumbuļi bija sasnieguši 30 % no paredzamās masas (AS 43). Lakstu puve 

kartupeļus stipri sāka bojāt augusta sākumā, kad kartupeļiem veidojās raža. 

Nesmidzinātajos laukos augusta beigās slimība strauji izplatījās, jo bija pietiekoši mitrs 

un silts. 2018. gadā, ja tiks stādīts kvalitatīvs, no slimajiem bumbuļiem atlasīts 

stādāmais materiāls, lakstu puve parādīsies vēlāk, nekā iestādot inficētos kartupeļus. 

No inficētā bumbuļa ar nokavēšanos izdīgst inficētie asni, no kuriem mitros un siltos 

laika apstākļos izlido slimības sporas un inficēs pārējos lakstus cerā. Svarīgi faktori 

lakstu puves izplatības samazināšanā būs pilnvērtīgs mēslojums, atbilstošs augsnes 

skābums, augu maiņas ievērošana. Ja ir iespēja, ieteicams nopirkt un stādīt sertificētu 

kartupeļu sēklas materiālu. 

 
KARTUPEĻU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria solani) 

Slimība parādās katru gadu. 2017. gadā bija maz sastopama. Pirmās slimības pazīmes 

tika konstatētas 4. jūlijā laukā, kur kartupeļi bija tikko sākuši ziedēt (AS 60). Arī 

turpmāk plaša tās izplatība Pierīgas reģionā netika konstatēta. Tā kā sēne pārziemo gan 

bumbuļos, gan augu atliekās, gan augsnē, tad  2018. gadā slimība būs sastopama mazāk, 

ja netiks izmantots inficēts stādāmais materiāls un kartupeļi tiks audzēti atbilstoši to 

agrotehniskajām prasībām.  

 

KARTUPEĻU MELNKĀJA (Erwinia carotovora subsp.atroseptica) 

2017. gadā Pierīgas reģionā tā parādījās 11. jūlijā kartupeļu ziedēšanas sākumā (AS 

60). Slimība novērojama visā veģetācija periodā. Ja iepriekšējā sezonā tika veikta 

bojāto ceru izrakšana un iznīcināšana, un kartupeļi 2018. gadā tiks stādīti citā laukā, 

baktērijas postīto ceru stādījumā būs mazāk.  

 

Kartupeļu kaitēkļi 
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KARTUPEĻU LAPGRAUZIS (Leptinotarsa decemlineata) 

2017. gadā Pierīgas reģionā šis kaitēklis ļoti mazā skaitā parādījās tikai 8. jūnijā, kad 

kartupelim bija 3 lapas uz galvenā stublāja (AS 13). Iespējams, kraso temperatūras 

svārstību dēļ visu veģetācijas periodu ne vaboļu, ne to kāpuru izplatība nepārsniedza 

6%. 2018. gadā, ja pavasaris un vasara būs silti un saulaini, vaboles un kāpuri varētu 

savairoties lielā daudzumā un būtiski ietekmēt kartupeļu ražu. 

 

Burkānu slimības 

 

BURKĀNU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria dauci) 

BURKĀNU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Cercospora carotae) 

2017. gadā Pierīgas reģionā šīs slimības parādījās vēlu, kad burkāni bija jau gandrīz 

sasnieguši raksturīgo saknes lielumu. Bojājumu bija maz un tas neietekmēja burkānu 

ražu. 2018. gada vasarā, ja augusts būs vēss un ilgstoši lietains, sausplankumainība 

attīstīsies strauji un stipri bojās lapas. Brūnplankumainība arī bojās burkānu lapas, ja 

būs mitrs laiks, tikai atšķirībā no sausplankumainības, tai nepieciešama siltāka 

temperatūra: vismaz +23oC. Tā kā šīs slimības var pārziemot arī tuvu esošajos 

čemurziežu dzimtas savvaļas augos, vējainā, mitrā un siltā laikā uz burkāniem šīs 

slimības var parādīties jau jūlija vidū, kā tas bija 2016. gadā. 

Burkānu kaitēkļi 

 

BURKĀNU LAPU BLUSIŅA (Trioza apicalis) 

2017. gadā Pierīgas reģionā burkānu sējumos lapu blusiņa bija maz sastopama. Nelielā 

daudzumā tās bojājumi parādījās jūnija beigās burkānu četru lapu stadijā (AS 14) un 

tādā  pašā nelielā daudzumā bojājumus varēja atrast vēl jūlija vidū. Ja 2018. gadā maijs 

būs silts, lapu blusiņa aktīvi lidos un dēs oliņas. Ja šajā laikā burkāni būs agrā attīstības 

stadijā, izšķīlušies lapu blusiņas kāpuri to lapas izsūks un daļa augu pilnīgi aizies bojā, 

veidojot izretinātus sējumus. 

 

BURKĀNU MUŠA (Psila rosae) 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017. gadā burkānu muša lidoja ļoti maz. Līdz ar to 

rudenī burkāniem mušu kāpuru bojājumu bija maz. Arī noliktavās burkānu mušas 

bojājumi bija maznozīmīgā daudzumā. 

 

Sīpolu slimības 

 

SĪPOLU NEĪSTĀ MILTRASA (Peronospora destructor) 

Šī viena no sīpolu bīstamākajām slimībām. 2017. gadā Rīgas reģionā tā parādījās tikai 

augusta sākumā, kad sīpols bija sasniedzis pusi no raksturīgā diametra (AS 45). 

Salīdzinot ar citiem gadiem, neīstās miltrasas izplatība bija neliela. Ja 2018. gada 

vasaras sākums būs silts un mitrs un ja nebūs mainīta sīpolu audzēšanas vieta, neīstā 

miltrasa parādīsies jau agrākā sīpolu attīstības stadijā un samazinās ražu. 

 

PUVES   

Tās parādījās jau veģetācijas periodā uz lauka. Piedevām pagājušā gada slapjais rudens 

stipri ietekmēja sīpolu novākšanu. Tos nebija iespējams labi izžāvēt, lai tie labi 
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glabātos. Līdz ar to glabātavās uz sīpoliem bija sastopamas gan sakņu, gan sakņu kakla, 

gan fuzariālā puve. 

Sīpolu kaitēkļi 

 

SĪPOLU MUŠA (Delia antigua) 

2017. gadā Pierīgas reģionā tikpat kā nebija atrodami sīpoli ar mušu kāpuriem vai to 

bojājumiem. Tas nozīmē, ka sīpolu mušai nebija labvēlīgi laika apstākļi olu dēšanas 

periodā (jūnija vidū vietām bija tikai +4oC, bet pēc dažām dienām jau temperatūra 

paaugstinājās līdz +26oC). 2018. gadā, ja laiks būs silts un saulains, mušu olu dēšana 

būs daudz aktīvāka, izšķilsies vairāk kāpuru un vairāk bojās sīpolu saknes. 

 

Kāpostu slimības 

 

 

KRUSTZIEŽU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria brassicae) 

Salīdzinot ar citiem gadiem, sausplankumainība 2017. gadā Pierīgas reģiona kāpostu 

laukos atrasta maz. Nākamgad, ja augustā būs silts un lietains, slimība var izplatīties 

diezgan ievērojami, bojājot lapas un samazinot kāpostu galviņu kvalitāti uzglabāšanas 

laikā. 

 

Kāpostu kaitēkļi 

 

KĀPOSTU BALTENIS (Pieris brassicae) 

Pagājušajā 2017. gadā Pierīgas reģionā balteņi tika konstatēti skaitliski maz. Arī kāpuri 

lielajos stādījumos netika atrasti. Nav zināms, kā ziemu pārziemojušas kāpostu balteņa 

kūniņas, jo tām izdzīvošanai ziemā temperatūrai nevajadzētu būt zemākai par – 20oC. 

Gan no pārziemošanas, gan no nākamās vasaras laika apstākļiem būs atkarīga kāpostu 

balteņa savairošanās. Nelabvēlīga kāpostu balteņa attīstībai skaitās temperatūra virs 

+26oC un relatīvais gaisa mitrums zem 60%. Ja vasara būs ļoti karsta un sausa, tad 

kaitēklis neradīs nozīmīgus ražas zudumus. 

 

KĀPOSTU CEKULKODE (Plutella maculipennis) 

2017. gadā Pierīgas reģionā cekulkodes taureņi lidinājās ļoti maz. Pirmie tika konstatēti 

jūnija vidū kāpostu piecu lapu stadijā (AS 15). Arī kāpuru un to bojājumu tikpat kā 

nebija, tādēļ var teikt, ka pagājušajā gadā cekulkodes nenodarīja redzamus bojājumus 

ne galviņkāpostiem, ne ziedkāpostiem. 2018. gadā, ja kāpuru šķilšanās laikā 

temperatūra būs virs +20oC, tie var ātrāk izšķilties un ātrāk sākt bojāt kāpostaugus. 

 

KĀPOSTU AGRĀ (Delia brassicae) un VĒLĀ MUŠA (Delia floralis) 

Mušu kāpuri 2017. gadā Pierīgas reģionā tika atrasti ziedkāpostu stādījumos to galviņu 

veidošanās sākumā (AS 41). Izplatība nebija liela. Ja šajā veģetācijas periodā  pavasarī 

būs silti un dažbrīd lietaini laika apstākļi, tad mušas izlidos no kūniņām enerģiskāk un 

ātrāk sadēs olas, tādējādi ātrāk izšķilsies kāpuri un sāks bojāt kāpostu saknes. Tā kā 

mušām vasarā attīstās vairākas paaudzes, jārēķinās, ka kāpostu stādījumi var tikt bojāti 

vairākkārt. 
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Galda biešu slimības  

BIEŠU LAPU SĪKPLANKUMAINĪBA  (Cercospora beticola) 

Sastopama ļoti bieži. Pierīgas reģionā 2017. gadā  tika konstatēta 6. jūlijā biešu saknes 

veidošanās sākuma stadijā (AS 41). Izplatība bija vidēji ap 20 %. 2018. gadā slimība 

attīstīsies, ja relatīvais gaisa mitrums būs lielāks par 70% un vidējā gaisa temperatūra 

būs augstāka par +15oC. Slimības attīstības intensitāte jeb ātrums (jaunu plankumu 

veidošanās) būs lielāka, ja laiks būs silts vai karsts. 

 

Galda biešu kaitēkļi 

BIEŠU SPRADZIS (Chaetocnema concinna)  

Vēsajā 2017. gada pavasarī Pierīgas reģionā biešu spradža bojājumi tika atrasti tikai 26. 

maijā biešu vienas lapas attīstības stadijā (AS 11). Izplatība bija 72%. Jūnija sākumā, 

kad bietēm  jau bija divas īstās lapas (AS 12), spradzis jau bija izgrauzis apaļos robiņus 

visiem novērotajiem augiem. Spradži ir satopami katru gadu un būs arī 2018. gadā. Bet 

postīgs tas būs, ja biešu dīgšanas laikā būs silts, pat karsts un sauss laiks. 

 

Lauka gurķu slimības 

 
ĶIRBJAUGU LAPU SĪKPLANKUMAINĪBA (Septoria cucurbitacearum)  

2017. gadā Pierīgas reģionā tā nedaudz parādījās augusta sākumā, kad uz stublāja jau 

trešais auglis bija sasniedzis raksturīgo lielumu (AS 73). Šajā stādījumā bojājumi nebija 

lieli. Ja 2018. gada vasara būs mitra un lietaina ar mēreni siltu temperatūru, slimība var 

izplatīties, stipri bojājot lapas un tādā veidā ietekmējot gurķu ražu. 

 

ĶIRBJAUGU (GURĶU) NEĪSTĀ MILTRASA (Pseudoperonospora 

cubensis)  

2017. gadā novērotajos laukos slimība netika atrasta, bet iepriekšējos gados tai ir bijusi 

diezgan liela izplatība. Ja 2018. gada vasara būs silta un mitra, slimība būs sastopama 

un tai labvēlīgos apstākļos gurķi var samērā ātri zaudēt lapas un līdz ar to daļu ražas. 

 Lauka gurķu kaitēkļi 

 

PARASTĀ TĪKLĒRCE  (Tetranychus urticae)  

2017. gadā Pierīgas reģionā gurķu sējumos tā nebija izplatīta. 2018. gadā, atkarībā no 

laika apstākļiem un no tā, vai ērces bijušas iepriekšējā gadā, ir atkarīga to savairošanās. 

Ja būs silts un sauss laiks, tās savairosies un sūks gurķu lapas. Tā kā ērcēm veģetācijas 

periodā attīstās vairākas paaudzes, tad labvēlīgos apstākļos tās var ļoti stipri ietekmēt 

gurķu augšanu gurķu augšanu un ražas veidošanos. 


