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Dārzkopības jēdziens

Dārzkopība jeb dārzniecība ir lauksaimniecības nozare, 
dažādu dārza produktu —
augļu, ogu, dārzeņu, krāšņumaugu — ražošana.  

Dārzkopības pamati
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• augļu koku, ogulāju, dārzeņu un krāšņumaugu stādāmā materiāla 
audzēšana. 

• pie dārzkopības daļēji pieskaita arī parku un apstādījumu 
ierīkošanu.

Dārzkopības jēdziens
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Dārzkopības nozares attīstība

• Kā liecina vēstures dati (izrakumi u.c.), dārzaugus sāka kultivēt ļoti sen;

• vīnkoki kultivēti jau 7000 gadus atpakaļ;

• dārzeņi 4 - 6 tūkst. gadus atpakaļ;

• kauleņkokus un riekstaugus 4 tūkst. gadus ;

• šajā laikā tika veidoti pirmie krāšņumaugu stādījumi pie pilīm, svētnīcām 
un klosteriem.

• Eiropā vīnkoki, ābeles, bumbieres, plūmes u.c. audzēti 3.gadsimtā p.m.ē.
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• Dārzkopības attīstībā liela nozīme ir “Dārzkopības centra” 
izveidošanai gadsimta sākumā Amerikā.

• Šobrīd šāda parauga centri ir visās attīstītās zemēs. Nelielā (600 -
2500 m2) platībā telpās un atklātā laukā nopērkams viss dārzkopībā 
nepieciešamais.

Dārzkopības nozares attīstība
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• Mūsu ēras pirmajos gadsimtos no dārzeņiem vispirms 
audzēja rāceņus.

• 19. gs. kā pēdējie, tiek ievesti tomāti, paprika, kabači, 
baklažāni u.c.

• No augļaugiem pirmās tika audzētas (atstātas neizcirstas 
līdumos) ābeles.

• Ziņas par augļu dārzu stādījumiem ir no 1339. g. 

Dārzkopība Latvijā
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Dārzkopība Latvijā

• Plašāka informācija par dārzu lielumiem un šķirnēm ir ar 
19. gs. sākumu, kad arī zemniekiem jau bija savi augļu 
dārzi.

• Straujāk dārzkopība attīstījās līdz ar pirmo stādu 
audzētavu veidošanos.
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Dārzeņi

Dārzenis ir ēdams lakstaugs vai tā daļa,  kura sulīgās daļas 
tiek lietotas uzturā,  bet tas nav saldais auglis vai sēkla.
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Ķīmiskais sastāvs

Svaigos dārzeņos lielāko daļu aizņem ūdens - 70%.

Dārzeņi vidēji ir mazāk bagāti ar ogļhidrātiem nekā augļi,  

diezgan līdzīgi un nelieli.

Olbaltumvielas augļos un dārzeņos parasti ir vairāk nekā 

3,5%,(pākšaugi,pupas un zirņi)

Tauki ne vairāk kā 0,5%, (avokado un saldā kukurūza) abi ir 

bagāti ar dažādiem vitamīniem, minerālvielām un polifenoliem.
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Dārza kāposts (Brassica oleracea) ir

divgadīgs kāpostu dzimtas lakstaugs.

Lapas gludas, ieapaļas, blīvās galviņās. 

Otrajā gadā attīstās stumbrs ar lapām. 

Viss augs kails, pelēkzaļš.

Ziedi dzelteni, sakopoti skrajos ķekaros.

Auglis ir mezglains pākstenis ar pelēcīgi brūnām sēklām.

1. Kāpostaugi, to raksturojums

DBT Daugavpils  2021



1. Kāpostaugi, to raksturojums

Kāpostus nereti dēvē par trešo maizi, un galviņkāposti 

(Brassica oleracea con- var. capitata) ir to galvenā un pazīstamākā 

daļa.

Svaigi kāposti satur 1,5-4% olbaltumvielas, arī cukurus, 

vitamīnus, ļoti plašu minerālvielu klāstu. 

Kāpostos ir daudz arī bora, cinka, dzelzs no vitamīniem 

kāposti visvairāk satur C vitamīnu, 40-170 mg/100 g,  B grupas 

(B12), K, E, PP, U un citi vitamīni.
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Galviņkāposti 

Pie galviņkāpostiem pieder tie kāposti, kuriem uzturā 

izmanto neatvērušos auga galotnes pumpuru "galviņu" vairāk 

vai mazāk blīvu auga augšējo lupu veidojumu.

Kāpostaugi ir vieni no izplatītākajiem mērenā klimata 

dārzeņiem, lai gan tie cēlušies no Visdusjūras apgabaliem.  

Pie galviņkāpostiem pieder baltie un sarkanie 

galviņkāposti un virziņkāposti.  Tiem visiem ir dažāda lieluma 

apaļa vai ieplakana galviņa.
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Sarkanie galviņkāposti
Virziņkāposti

Baltie galviņkāposti
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Galviņkāposti 

Pie galviņkāpostiem pieskaitāmi arī Latvijā vēl maz 

izplatītie koniskie kāposti.

Populārākie kāpostaugi, kas tiek audzēti Latvijā, ir 

galviņkāposti un ziedkāposti.

Bet Pekinas kāposti, kas arī veido galviņu, ir cita suga un 

tiek izdalīti atsevišķā grupā.
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Koniskie galviņkāposti

Ziedkāposti

Pekinas kāposti
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Galviņkāpostu šķirnes

2008. gadā Latvijā (un galvenokārt profesionāliem 

audzētājiem) tika piedāvātas vairāk nekā 100 galviņkāpostu 

šķirnes, šeit minētas tikai jaunākas.

Šķirnes iedala agrīnās, vidējās un vēlīnās, pēdējā laikā 

baltajiem galviņkāpostiem izdala vēl vienu šķirņu grupu -

ātraugošās šķirnes, audzēšanai visu sezonu. 

Agrie galviņkāposti aug uz neliela, irdena kacena.

Vidējie un vēlie galviņkāposti veido lielas, biezas un baltas 

lapas.
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Sarkanie galviņkāposti

Bioloģiski tie ir ļoti tuvi baltajiem galviņkāpostiem.

Galvenā atšķirība ir lapu krāsā un garšā.

Tiem ir arī vairāk izteikts vaska sarmojums uz lapām

Tie satur arī nedaudz vairāk kālija.

Šķirnes iedala agrajās, vidējās un vēlīnajās.
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Virziņkāposti

Tie  pazīstami kopš XVII gadsimta un nāca no Alpu 
rietumu rajoniem.

Virziņkāposti ir krokotām lapām uz ļoti īsa kātiņa. 
Ārējais kacens ir īsāks nekā citiem galviņkāpostiem. 

Lapu dzīslojums izteikts spēcīgāk, bet tas ir sulīgāks, 
turpretī pati lapa - cietāka.

Lapas no iedzeltenas līdz koši zaļai krāsai, parasti bez 
vaska sarmojuma. 

Galviņas var būt apaļas, plakanas vai konusveida, 
dažāda blīvuma.

Daudzas vecās agrīnās šķirnes veido pat daļēji atvērtu, 
irdenu galviņu.
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Koniskie galviņkāposti

Konisko kāpostu augi ir kompakti, ar stāvām lapām.  

Salīdzinot ar baltajiem galviņkāpostiem, koniskie 
satur vairāk cukuru, olbaltuma un C vitamīna.
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Ziedkāposti

Ziedkāposti (Brassica oleracea convar. botrytis) pēc 

baltajiem galviņkāpostiem ir visvairāk audzētie kāpostaugi 

Latvijā

Ziedkāposti pārsvarā ir viengadīgi augi, lai gan ir 

selekcionētas arī daudzas ziemcietīgas šķirnes,

Ziedkāposti  satur  daudz kālija, kalcija, magnija un C 

vitamīna.
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Brokoļi un sparģeļkāposti

Pieņemts uzskatīt, ka brokoļi un sparģeļkāposti 

(Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa, sin. var. italica)

ir līdzīgi ziedkāpostiem.

Galviņa parasti ir zaļā krāsā.

Sparģeļkāposti   var būt ar zaļām, violetām vai baltām 

galviņām.

Sparģeļkāpostiem visas šķirnes veido sāngalviņas.
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Sparģeļkāposti

Brokoļi

Brokoļi -sparģeļkāposti BIO diedzējamās sēklas 
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Rožu kāposti
Rožu kāpostus (Brassica oleracea var. gemmifera) nereti   

dēvē arī par Briseles kāpostiem. Lai gan to pirmatnējās formas 

pazina jau senajā Romā pirms vairāk nekā 2000 gadiem, tomēr 

kultūrā tie nostiprinājās tikai XVIII gadsimtā Beļģijā. 

Pēc izskata rožu kāposti daļēji atgādina 

lopbarības kacenkāpostus.

Rožu kāposti ir ļoti veselīgi, tie 

satur daudz dzelzs, olbaltuma, cukuru un 

C vitamīna, kā arī sinepju eļļu.  
Briseles  jeb rožu kāposti
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Lapu kāposti

Lapu kāposti (Brassica oleracea con- var. acephala var. 

sabelica) ir vistuvākie pirmatnējiem savvaļas kāpostiem un tuvi arī 

rožu kāpostiem. 

Latvijā lapu kāposti ir sen pazīstami, bet audzē tos maz. 

Biežāk tos izmanto dekoratīviem nolūkiem, nevis pārtikai.

Lapu kāpostu uztura vērtība ir ļoti augsta un tos aizvien vēl 

daudz audzē rietumu un ziemeļu Eiropas valstīs, sevišķi Holandē un 

Vācijā, to platības tur skaita simtos hektāru

Pārsvarā izmanto šķirnes ar zaļām un krokotām lapām, bet ir 

arī sarkanlapu šķirnes.
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Ķīnas un Pekinas kāposti

Šie augi veido kāpostgalvas ar mīkstām, nedaudz 

gofrētām lapām, uz kurām ir labi saskatāms centrālais 

dzīslojums.

Atšķiras botāniskā un saimnieciskā klasifikācija. 

Abas botāniskās sugas atšķiras savā starpā un ļoti būtiski 

no parastajiem galviņkāpostiem. Rietumeiropas valstīs un arī 

pie mums audzē galvenokārt sugu Brassica pekinensis, bet 

ražotāji un tirgotāji šos kāpostus sauc par Ķīnas kāpostiem.
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Ķīnas un Pekinas kāposti

Starp tiem ir dažādas formas, gan tikai lapu rozeti 

veidojošas šķirnes, gan arī galviņkāposti ar iegarenu muciņveida 

(Nagaoka jeb japāņu tips) vai ar garu cilindrisku galviņu (Michihili 

tips). Latvijā populārāks ir pirmais tips.

Pekinas kāpostiem lapas ir sēdošas un atšķirībā no 

parastajiem galviņkāpostiem ar vairāk vai mazāk spilvotām 

lapām, ar platu, garu galveno dzīslu un izteiktām sānu dzīslām, 

lapām nav nekāda vaska sarmojuma.

DBT Daugavpils  2021



Ķīnas un Pekinas kāposti

Īstie Ķīnas kāposti (Brassica chinensis) ar bieziem, 

parasti pilnīgi baltiem sēdošu lapu kātiem galviņas neveido.

Parasti tos sauc par pakčoju (Pak Choi). Šeit ar no-

saukumu Ķīnas kāposti tiek apzīmētas abu sugu šķirnes.

Starp Ķīnas kāpostu šķirnēm ir liela atšķirība attiecībā 

uz dienas garumu, daudzas šķirnes garās 

dienas apstākļos, vasarā neveido galviņu

vai ļoti ātri izzied.
Ķīnas kāposti

DBT Daugavpils  2021



Kolrābji

Kolrābji (Brassica oleracea var. gongy lodes) ir vismazāk līdzīgi 

pārējiem kāpostaugiem. Pārtikā izmanto auga stublāja paresninājumu, 

kas augšanas laikā izaug apaļš vai ieplakans līdz 15-20 cm diametrā. 

Stublāja paresninājums - bumbulis - ir sulīgs un pēc garšas 

atgādina kāposta kacenu. 

Cukura kolrābjos ir visvairāk starp kāpostaugiem. Daudz tajos ir 

arī C vitamīna, vairāk nekā citronos vai apelsīnos.

Izšķir divus galvenos šķirņu tipus - ar baltu (faktiski ļoti gaiši 

zaļu) un ar violetu mizu un mīkstums ir balts.
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Briseles kolrābji

Kolrābji
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Tālo Austrumu kāposti

Pakčojs ir īstais Ķīnas kāposts (Bras- sica chinensis, sin. B. 
campestris var. chi- nensis). Ķīnā to audzē jau ilgāk nekā 1500 gadus. 

Veido samērā kompaktu lapu rozeti, bet galviņu neveido. 
Lapas sēdošas ar ļoti platu un biezu, sulīgu galveno dzīslu, parasti 
baltā krāsā, bet ir arī šķirnes ar sarkanu dzīslu.

Lapas plātnes virsma gluda, ļoti ieliekta, ar gaišzaļu līdz 
pelēkzaļai krāsu un neizteiktu līdz vidēju vaska sarmojumu.

Pēc līdzības ar kātu selerijām reizēm pakčoju dēvē arī par 
seleriju kāpostu. Rietumeiropā tie jau ir diezgan populāri, ir samērā 
daudz šķirņu, arī hibrīdās. Pēdējā laikā tiek piedāvāti arī nelieli, 
miniatūra izmēra pakčoji.  

Pakčojs ir īsās dienas augs.
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Pakčojs
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2.Kāpostaugu audzēšana

Galviņkāpostu šķirnes

Agrīnām šķirnēm dēstus stāda agri pavasarī, sākot no aprīļa 

vidus līdz maija pirmajām dienām, bieži zem agrotīkla seguma, lai 

iegūtu pēc iespējas agrāku un dārgāku ražu. Pārāk agri izstādītie 

kāposti reizēm var nosalt. 

Daudzas vēlākas agrīnās šķirnes izstāda maijā, novākšanai 

vasarā tūlītējam patēriņam svaigā veidā  

Optimālā augu biezība 50-70 tūkstoši augu uz hektāru (5-7 

augi/m2), stāda 30-40x50 līdz 35x70 cm.
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Vidēji vēlīnās šķirnes pārsvarā izmanto skābēšanai un cita 

veida pārstrādei, tomēr daļa šķirņu paredzētas arī patēriņam svaigā 

veidā vasaras otrajā pusē - rudens sākumā.  

Šķirnes ļoti reaģē uz stādījumu biezību, retāk izstādīti augi 

veido lielākas galviņas, bet pārāk biezi iestādīti kāposti var arī pavisam 

nedot ražu. 

Šķirnes atšķiras ar iekšējā un ārējā kacena garumu un cukura 

daudzumu galviņās. Šos kāpostus izstāda samērā vēlu, maija beigās, 

jūnijā, ar tādu aprēķinu, lai raža ienāktos oktobrī, kad visvairāk ir va-

jadzīgi kāposti skābēšanai.

Galviņkāpostu šķirnes
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Dažas šķirnes izstāda arī agrāk un biezāk, novākšanai 

augustā, septembrī patēriņam svaigā veidā, 

Reti stādīt nozīmē 20-24 tūkstoši augu uz hektāru (2-

2,4 augi/m2), stādot 60-70x70 cm attālumā. 

Šīm šķirnēm biezs stādījums ir 28 600 - 35 700 

augi/ha, stādot 40-50x70 cm attālumā.

Galviņkāpostu šķirnes
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Galviņkāpostu šķirnes

Ātri augošās šķirnes pēc galviņu izskata atgādina tipiskās ilgstošai 

uzglabāšanai paredzētās šķirnes, bet izaug daudz īsākā laikā. Galviņas 

tām ir ļoti cietas, labi uzglabājas, bet noder arī svaigam patēriņam tūlīt 

pēc novākšanas, jo ir saldākas. 

Šīs šķirnes galvenokārt ir piemērotas vēlākiem stādījumiem jūnijā-

jūlijā  

Dēstus tām ir iespējams izaudzēt arī laukā atklātās dēstu dobēs.

Izstāda parasti 40x70 cm attālumā, 35 700 dēstus/ha (3,6 gab./m2).
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Galviņkāpostu šķirnes

Vēlīnās šķirnes pārsvarā izmanto ilgstošai uzglabāšanai, bet 

dažas šķirnes šajā grupā ir arī tādas, kuras samērā labi uzglabājas un ir 

piemērotas arī skābēšanai.

Galviņas šīm šķirnēm ir ļoti blīvas. Sakarā ar garo veģetācijas 

periodu dēstus šīm šķirnēm jāsāk audzēt ļoti agri, izsējot sēklas, 

vēlākais līdz 10.-15. aprīlim siltumnīcās vai lecektīs. 

Ļoti efektīva ir dēstu audzēšana kasetēs, tā saīsina kāpostu 

augšanas laiku laukā par 10-15 dienām. 

Izstāda šo šķirņu kāpostus maija pirmajā pusē, visbiežāk 40-

45x70 cm attālumā, 31 700-35 700 dēstus/ha (3,2-3,6 gab./m2).
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Sarkanie galviņkāposti

Virziņkāposti

Audzēšana un stādīšanas attālumi ir līdzīgi 
baltajiem galviņkāpostiem.

Virziņkāpostus parasti stāda 32-40 tūkst, augu/ha, 
agrīnās šķirnes biezāk. Rindstarpas biežāk ir 50 cm, sevišķi 
nelielās platībās.

Virziņkāposti ir daudz salcietīgāki nekā pārējie 
galviņkāposti, viegli pārcieš 8-10 °C.
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Koniskie galviņkāposti

Pie mums tos vēl reti audzē, bet koniskie kāposti ir 
izturīgāki pret pavasara salnām, neizzied vēsā pavasarī un ir kar-
stumizturīgāki augšanas laikā. 

Galvenokārt tos audzē kā agros kāpostus, bet ir arī vēlīnas 
šķirnes, kas labi uzglabājas. Tie labi padodas arī siltumnīcās, 
stādot marta sākumā un audzējot 15-20 °C temperatūrā. 

Konisko kāpostu augi ir kompakti, ar stāvām lapām un tos 
var stādīt biezāk nekā parasti galviņkāpostus, līdz 6-7 augi/ m2, 
30-35x50 cm. 

Karstā laikā tie ienākas par 10-15 dienām agrāk, nekā 
norādīts aprakstos.
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Brokoļi un sparģeļkāposti

Optimālā augu biezība ir atkarīga no šķirnes, 

vidēji 3-4 augi/m2, retāk 4,5 augi/m2, stāda  50x50 

vai 35-45x70 cm, retāk 46x50 cm attālumos. 
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Rožu kāposti

Rožu kāposti ir vieni no salcietīgākajiem kāpostaugiem, 
daudzas šķirnes iztur līdz -15 °C, un Kurzemes piejūras zonā 
tos var  vāk no lauka visu cauru ziemu.

Lielākas nekā citiem kāpostiem ir atšķirības starp rožu 
kāpostu šķirnēm attiecībā uz slāpekļa mēslojumu, daudzām 
tas ir vajadzīgs pazeminātā devā.

Stāda tos retāk nekā citus kāpostus, 40-50x70 cm 
attālumā, 2,8-3,6 augi/m2. Sabiezināti stādījumi ražu dod 
vēlāk, un galviņas izaug sīkākas.
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Lapu kāposti

Lapu kāpostu audzēšana ir samērā vienkārša, 
biežāk tos audzē ar dēstu, izstāda laikā no aprīļa līdz 
jūlijam un ražu vāc no septembra līdz vēlai ziemai. 

Lapu kāposti ir ļoti salcietīgi.
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Ķīnas un Pekinas kāposti

Starp Ķīnas kāpostu šķirnēm ir liela atšķirība attiecībā uz 
dienas garumu, daudzas šķirnes garās dienas apstākļos, vasarā 
neveido galviņu vai ļoti ātri izzied.

Izziedēšanu veicina arī zema temperatūra (mazāk par 15-18 
°C) dēstu audzēšanas laikā un pārāk augsta temperatūra (virs 25-
28 °C) pēc izstādīšanas.

Pekinas kāpostus audzē ar dēstiem un izstāda bie zāk nekā 
citus kāpostus - 35x45-50 cm attālumā, 5-6 augi/m2. 

Biezākos stādījumos pasliktinās galviņu kvalitāte, bet raža 
ienākas agrāk. 

Pavasara šķirņu ražu var uzglabāt dažas nedēļas, bet 
rudens - vairākus mēnešus. Apsaluši Ķīnas kāposti uzglabājas ļoti 
slikti.
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Kolrābji

Ātri augošo kolrābju šķirnes stāda biezi, līdz 7-8 augi/m2, 

30x40 cm attālumā, reizēm, lielākās platībās, 25x60-70 cm.

Maksimālais sabiezinājums lecektīs un zem segumiem varētu 

būt 25x25 cm vai 16 augi/ m2. Protams, kolrābjus var paspēt izaudzēt 

arī ar tiešo sēju laukā, bet tad pieaug sēklu patēriņš un zūd agrā raža.

Kolrābjus laukā izstāda, sākot ar aprīļa beigām, nelielas salnas 

tie pacieš. Nevienmērīgs augsnes mitrums veicina bumbuļu 

plaisāšanu.
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Tālo Austrumu kāposti

Visbiežāk sēklu firmas piedāvā šķirni PAK CHOY F1, kas 

pilnīgi ienākas 60-70 dienās pēc sējas, tomēr to var izmantot arī 

agrāk, kad augs jau sasniedzis 10 cm augstumu. Šķirni TATSOI var 

audzēt jūnijā, jūlijā. Citas šķirnes audzē agri pavasarī un rudenī.

Audzē ar dēstiem, stāda biezāk nekā Ķīnas kāpostus, 

20x25-30 cm, 16-20 augus/m2, ienākas apmēram 60 dienās pēc 

izstādīšanas.
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3.Kāpostaugu agrotehnika

Dēstu audzēšana

Agrāka un augstāka raža iznāk, audzējot dēstus ar slēgto 
sakņu sistēmu - kasetēs, podiņos vai kūdras kubiņos. 

Tādi dēsti mazāk cieš no pārstādīšanas laukā. 
Vēlākiem stādījumiem, maija beigās, jūnijā,   plaši izmanto 

arī lecektīs un dēstu dobēs audzētos dēstus ar vaļēju sakņu 
sistēmu. 

To audzēšana izmaksā apmēram 2-3 reizes lētāk, bet, 
izstādīti laukā, šādi dēsti ieaugas sliktāk, sevišķi sausā pavasarī, 
stādot bez laistīšanas.

Atkarībā no audzēšanas mērķa un šķirnes kāpostus dēstiem 
sēj, sākot no marta sākuma apsildāmās siltumnīcās līdz jūnijam 
plēves siltumnīcās vai laukā dēstu dobēs.
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Dēstu audzēšana

Visagrīnākos dēstus audzē 50-60 dienas, 
Vēlākos vasaras sākumā 30-40 dienas.    
Kāpostu minimālā dīgšanas temperatūra ir 2- 3 °C, tomēr tad tie 

dīgst ļoti ilgi, 20-30 dienas, 20 °C kāposti sadīgst 3-6 dienās, izsējot 
sausas nemērcētas sēklas. 

Substrātam, kur iesēti kāposti, jābūt pietiekami mitram. 
Ziedkāposti prasa par dažiem grādiem augstāku temperatūru 

nekā galviņkāposti.
Virziņkāposti un sarkanie galviņkāposti pacieš mazliet zemāku 

temperatūru nekā baltie galviņkāposti.  
Pekinas kāpostiem  agro dēstu audzēšanas laikā jāuztur 

samērā augsta gaisa temperatūra, vismaz 18-19 °C. 
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Dēstu audzēšana
Amatieru siltumnīcās, audzējot vairākas sugas kopā, cenšas 

nodrošināt dienā temperatūru 16-18 °C, bet naktī 6-10 °C.

Temperatūra virs 20°C veicina neīstās miltrasas izplatīšanos.

Vēlīno šķirņu galviņkāpostu un ātri augošo rožu kāpostu šķirņu 

dēstus bieži audzē arī dobēs uz lauka vai zem seguma (siltumnīcās, 

lecektīs), sējot tieši, bez piķēšanas.

Dēstu dobes pirms sējas mēslo, dodot uz 100 m2 apmēram 5-

6 kg komplekso minerālmēslu Kemira cropcare 10-10-20 vai 

hydrocomplex 12-11-18.   

Augsni rūpīgi sastrādā 5-7 cm dziļi, labāk to darīt ar frēzi. 
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Lauka izvēle

Agro kāpostu audzēšanai piemērotākas ir pavasarī ātri 
iesilstošās smilts un mālsmilts augsnes. 

Vēlīnos galviņkāpostus uzglabāšanai un ziedkāpostus vasaras 
un rudens ražai labāk audzēt smagākās smilšmāla un māla augsnēs, 
jo tās labāk satur mitrumu.  

Optimālais gruntsūdens līmenis 80 cm un dziļāk, vieglās 
augsnēs tas var būt seklāks. Augsnes skābumam jābūt no pH 6 
vieglās augsnēs līdz pH 7 smagajās augsnēs. 

Labākie priekšaugi kāpostiem ir kartupeļi un sīpoli, arī 
zemenes un gurķi, nepiemēroti ir cili kāpostaugi un rapši, kā arī eļļas 
rutki zaļmēslojumā. 

Vienā un tajā pašā vietā kāpostus vēlams audzēt reizi 2-5 
gados.
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Mēslošana

Vidēji kāpostiem pamatmēslojumā dod 100-200 kg/ha 

slāpekļa (N), 70-125 kg/ha fosfora (P205) un 200-250 kg/ha kālija 

(K20).

Konkrētās devas attiecīgajam laukam ir atkarīgas no 

barības elementu krājuma augsnē un plānotās ražas.  

Kūtsmēsli kāpostiem nav ieteicami, labāk tos dot vienu 

divus gadus pirms kāpostu audzēšanas.

Sekli iestrādāto svaigo kūtsmēslu sastāvā esošo pakaišu 

daļiņas ir laba slēptuve spradžiem un citiem kāpostu kaitēkļiem.
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Mēslošana
No zaļmēslojuma ieteicami ir ziemas rudzi, it īpaši maija beigās 

stādāmajiem kāpostiem.

Tie ne tikai bagātina augsni, uzlabo tās struktūru, bet arī 

ierobežo kāpostu sakņu slimības, sevišķi sakņu augoņus (kroplību). 

Zaļmēslojumam var izmantot arī facēlijas sējumu iepriekšējā 

gadā.

Slāpekli dod papildmēslojumā 1-2 reizes sezonā, deva 30-60 

kg/ha, rožu kāpostiem pat līdz 80 kg/ha. 

Papildmēslojumā dod arī mikroelementus - bors , molibdēns, 

magnijs.
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Augsnes sagatavošana un stādīšana

Lauku kāpostiem vislabāk uzart rudenī, sevišķi visagrākajiem 

stādīšanas termiņiem. Ja lauks ir aizņemts ar rudziem zaļmēslojumam, 

tos iear īsi pirms kāpostu stādīšanas.

Rudens arumu pavasarī nošļūc, reizi vai divas ecē. Tas palīdz 

saglabāt augsnē mitrumu.

Smagās augsnes pirms kāpostu stādīšanas ieteicams pārart ar 

arklu bez vērstuvēm. Vislabāk to darīt stādīšanas dienā pirms stā-

dīšanas augsnes apstrādi veic 6-7 cm dzīlumā.

Pārāk dziļi sastrādāta augsne pavasarī ātrāk izžūst.
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Augsnes sagatavošana un stādīšana

Kāposta dēsts jāiestāda tik dziļi, lai kubiņa (sakņu kamola) 

virsma būtu pārklāta ar 1-2 cm augsnes kārtu, dziļāk par dīgļlapām arī 

kāpostu nevajadzētu stādīt, sevišķi, ja izmantojam dēstus ar vaļējo 

sakņu sistēmu.

Kāpostu stādīšanas attālums vai augu skaits uz platības 

vienību ir atkarīgs no šķirnes (to norāda šķirņu aprakstos) un vēlamā 

galviņas lieluma.
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Kopšanas darbi un augu aizsardzība

Galvenie kāpostu kopšanas darbi pēc iestādīšanas ir 

nezāļu, kaitēkļu un slimību apkarošana, papildmēslošana un  

laistīšana. 

Nereti veic rindstarpu rušināšanu, kas atvieglo ravēšanu 

un daļēji palīdz samazināt ūdens iztvaikošanu no augsnes. 

Rožu kāpostiem, ja gribam iegūt agrāku ražu vai lielākas 

galviņas, augusta beigās var nogriezt augiem galotnes.

DBT Daugavpils  2021



Nezāles

To apkarošanu uzsāk jau pirms kāpostu stādīšanas - iepriekšējā 
gada rudenī vai vēlākiem stādījumiem agri pavasarī.

Herbicīdu lietošana nav ieteicama ātri augošo agrīno 
kāpostaugu šķirņu apstrādei.

Herbicīdi ir jāmiglo, kad kāpostaugiem ir sausas lapas un 
tuvākajās 4-5 stundās nav gaidāms lietus. 

Ūdens patēriņš 150-250 l/ha. Herbicīdus nedrīkst lietot kopā ar 
minerālmēsliem, var apdegt kāposti.

Atsevišķiem preparātiem ir arī savas īpašas prasības, tāpēc 
pirms jebkura augu aizsardzības līdzekļa lietošanas jāizlasa un jāpilda 
uz etiķetes uzrakstītie norādījumi.
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Kaitēkļi

Kāpostiem Latvijā ir daudz kaitēkļu, kas sāk bojāt augus no 

agra pavasara.

Kaitēkļu postīgumu nedaudz var ierobežot ar augu seku, bet 

daudzi kāpostu kaitēkļi labi barojas arī rapša un citu kultūru laukos. 

Ļoti efektīvs kāpostu kaitēkļu ierobežošanas paņēmiens ir 

augsnes frēzēšana vai vismaz diskošana tūlīt pēc kāpostu ražas 

novākšanas, jo vairākums kaitēkļu ziemo augsnes virskārtā, zem augu 

atliekām vai nezālēs.
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Slimības

Pret slimībām labākais līdzeklis ir kodinātu sēklu 

izmantošana un substrāta profilaktiska apstrāde.

Augu aizsardzības līdzekļus pret nezālēm, 

kaitēkļiem un slimībām  pielieto tikai tos, kas ir augu 

aizsardzības līdzekļu atļautajā (reģistrētā) sarakstā.
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Ražas novākšana

Latvijā kāpostus laukā vāc no jūnija līdz oktobrim.

Ražu vāc ar rokām, lielsaimniecībās izmanto vākšanas transportierus 

("lentes"). 

Mehanizētā galviņu un rožu kāpostu novākšana Eiropā un ASV tiek 

lietota tikai pārstrādei paredzētajai ražai. 

Uzglabāšanai paredzētos kāpostus vāc tikai tad, kad tie ir pilnībā 

nobrieduši, par ko liecina ar lapām aizpildītās spraugas starp lapu kātiem 

galviņas pamatnē.

Lai to redzētu, kāpostgalviņa ir jāpārgriež gareniski. Nenobriedušas 

galviņas slikti uzglabājas pat speciāli glabāšanai paredzētajām šķirnēm, 

pārbriedušas galviņas arī slikti uzglabājas.
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Uzglabāšana

Ilgstošai uzglabāšanai jāizmanto speciāli tādam nolūkam 
selekcionētas šķirnes. 

Visilgāk, 8-10 mēnešus, iespējams uzglabāt baltos un sarkanos 
galviņkāpostus, virziņkāpostus parasti uzglabā līdz 4 mēnešiem, Ķīnas 
kāpostus - līdz 3-4 mēnešiem, ziedkāpostus un brokolus - 3-6 nedēļas, 
rožu kāpostus ar stublāju - 6-8 nedēļas, atsevišķas galviņas bez stublāja -
līdz 3-4 nedēļām. 

lgāk kāpostus var uzglabāt labi izolētās kamerās ar izmainītu 
atmosfēru, kurā līdz 6% Ir palielināts C02 daudzums, vairāk slāpekļa un 
mazāk (līdz 2,5-3%) skābekļa.

Vairākumam galviņkāpostu optimālā uzglabāšanas temperatūra ir 
0-10C relatīvais gaisa mitrums 90-95%, Ķīnai kāpostiem - 98%. Rožu 
kāpostus ilgāk var uzglabāt -0,5...-1 °C, virziņkāposti -1...-2 °C, bet vienreiz 
nedēļā kāposti jārasina ar ūdeni.
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SECINĀJUMI

Metodiskais darbs «Lauku dārzeņu audzēšanas 
tehnoloģijas»  paredzēts izglītojamajiem, kuri apgūst 
modulāro mācību programmu specialitātē «Augkopības 
tehniķis». 

Metodisko darbu var izmantot, apgūstot moduli 
«Dārzkopības pamati».  Kāpostaugu audzēšana ir viena 
no tēmām  šajā modulārajā apmācības kursā.  

Darbā izmantoti attēli no interneta vietnēm.
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Ieteicamie priekšaugi
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Pareizas augu sekas izveidošanas 
priekšnoteikumi

• Augu seku būtu jāplāno vismaz 5 – 6 gadiem.

• Jāietver arī tauriņziežu un zaļmēslojuma augus.

• Vienā vietā vienus un tos pašus dārzeņus nevajadzētu audzēt
vairākus gadus pēc kārtas. Jāpaiet noteiktam laikam, lai varētu
atkārtoti stādīt dārzeņus.

• Jāizvēlas pareizi priekšaugi.
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Kultūraugu - priekšaugu saderība
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Augu seka vienam laukam sešu gadu laikā
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1. Gads – vēlie galviņkāposti, kas aizņems visu veģetācijas
periodu, jo tos novāc septembra beigās vai oktobrī. Pēc
tam iestrādā kūtsmēslus vai kompostu.

2. Gads – lauka gurķi, ko sēj maija beigās vai dēstus jūnija
sākumā. Lai platība tiktu izmantota lietderīgi, aprīļa
beigās pirms gurķiem var iesēt salātus, redīsus uzklājot
agro tīklu. Pēc gurķiem, ja laika apstākļi ļauj var iesēt
zaļmēslojuma augus – griķus, eļļas rutkus. Rudenī zemi
uzar vai uzrok.

3. Gads - burkāni.

4. Gads – zirņi, pupas. Pēc tam augustā vēl var izaudzēt
zaļumus – dilles, salātus, redīsu rudens ražu.

5. Gads - sīpoli. Stādot sīksīpoliņus, raža būs vācāma
agrāk nekā sētajiem. Pēc tam var iestrādāt kompostu.

6. Gads – galda bietes. Ja sēj agrai ražai, var piemeklēt
zaļmēslojuma augus un rudenī tos ieart vai ierakt.
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Dārzeņiem nepieciešamais pHkcl
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Dārzeņu prasības pēc NPK
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Organisko mēslojumu NPK sastāvs
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•Cik sēklu vienā gramā

•Kāda ir 1000 sēklu masa 

•Cik ilgi sēklas saglabā dīgstspēju

•Cik dziļi sēt 

•Kāda ir minimālā augsnes 

temperarūra 

•Cik var dīgt uz lauka un siltumnīcās 

Sēklu raksturojums
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Sēklu paciņas 

•Otrā pusē, kā audzēt
•Derīguma termiņš 
•Svars g, vai skaits gab. 
•Šķirnes vai hibrīda apraksts 
•Bildes ticamība, atkarīga no 
konkrētā ražotāja
•Apstrādātas sēklas
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Sēklas dražētas
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Sēklas lentās
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Sēklu raksturojums
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Sēklu raksturojums
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Sēklu raksturojums
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Dārzeņu agrotehniskās prasības
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Dārzeņu agrotehniskās prasības
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Dārzeņu agrotehniskās prasības
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Dārzeņu dēstu audzēšanas nosacījumi 
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