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Specialitāte: 

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas atpazīt un ierobežot kultūraugu kaitēkļus 

Noteikt kultūraugu kaitēkļus, izmantojot mācību materiālus un Valsts 

augu aizsardzības dienesta   mājas lapā pieejamo informāciju. 

Metodisko izstrādni iespējams izmantot gan klātienes, gan neklātienes 
nodarbībās.
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Auzu melnā stiebrmuša
(Oscinella frit)

Saimniekaugi –auzas, rudzi, kvieši, mieži, kukurūzu un savvaļas graudzāles
Bojājumi – kāpuri grauž augšanas punktu, tāpēc neattīstās stiebrs, veidojas 
īss, paresnināts augs ar tumšām, platām malējām lapām. Otrās paaudzes 
īpatņi bojā stiebru un vārpas. Stiebrā tie parasti izgrauž gareniskas rievas, 
kas drīz kļūst brūnas. 
Saimnieciskā nozīme – var savairoties masveidā un radīt nozīmīgus 
bojājumus.
Bioloģija - Gadā attīstās 2-3 paaudzes. Pavasarī izšķīlušies kāpuri iekūņojas 
bojājuma vietās, un maija vidū izlido pirmās paaudzes mušas. Tās dēj olas 
uz vasarāju dīgstiem 2-3 lapiņu stadijā, izšķīlušies kāpuri nokļūst augšanas 
punktā un grauž to, kā rezultāta vidējā lapiņa vīst un nodzeltē, tiek 
pārtraukta galvenā stiebra veidošanās. Otrās paaudzes pieaugušie īpatņi 
izlido vasarāju vārpošanas laikā, olas tiek dētas stiebros vai vārpās, un 
izšķīlušies kāpuri bojā vārpas. Trešā paaudze izlido augustā un septembrī, 
olas dēj uz ziemājiem vai savvaļas graudzālēm, izšķīlušies kāpuri ziemo.
Pārziemo – kāpuri ziemāju asnos vai savvaļas graudzālēs.
Veicina attīstību –silts un saulains laiks.
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Auzu melnā stiebrmuša
(Oscinella frit)

Ierobežošana:

* optimāli sējas termiņi;

* rugaines lobīšana un savlaicīga rudens aršana;

* sēklu kodināšana.
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Auzu nematode
(Heterodera avenae )

Saimniekaugi –mieži, auzas, rudzi, kvieši, savvaļas graudzāles

Bojājumi – bojājumu rezultātā veidojas daudzas sīkas saknītes. Augi atpaliek augšanā un 

attīstībā, lapas agri dzeltē un nokalst, vārpas vai nu nemaz neattīstās, vai arī veidojas ļoti 

īsas – ar 2-3 graudiem. 

Saimnieciskā nozīme – visvairāk savairojas uz miežiem un auzām.

Bioloģija – Pavasarī, augsnei sasilstot, no cistām iznāk kāpuri un iespiežas labību sīkajās 

saknītēs un tur barojas līdz izveidojas par pieaugušiem īpatņiem. Pēc apaugļošanās 

izveidojas cistas. Stiebrošanas un vārpošanas fāzē uz sīkajām saknītēm redzamas baltas, 

apaļas cistas, kas vēlāk nobrūnē un paliek augsnē.

Pārziemo – nematodes cistas augsnē.

Veicina attīstību –vieglas un pietiekami mitras augsnes.
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Auzu nematode
(Heterodera avenae )

Ierobežošana:

* jāievēro augu seka.
!
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Ievu-auzu laputs
(Rhopalosiphum padi)

Saimniekaugi – graudaugi, savvaļas graudzāles.
Starpsaimnieki – ievas, ābeles, plūmes, ķirši, vilkābeles u.c. lapukoki.
Bojājumi – laputu sūcienu rezultātā lapas sagriežas, dzeltē, graudi veidojas 
sīki. Izplata vīrusslimības.
Saimnieciskā nozīme – visizplatītākā un kaitīgākā labību laputu suga. Uzturas 
uz labību lapām, zaļajiem stiebriem, vārpām un citiem.
Bioloģija – Veģetācijas laikā attīstās vairākas paaudzes: pavasarī 2 vai 3 
paaudzes attīstās uz ievām un citiem augiem, kur ziemo olas, un vēlāk 3 vai 4 
paaudzes uz labībām vai savvaļas graudzālēm. Ievu – auzu laputs ir tipiska 
migrējoša laputs. Kāpuri izšķiļas un mitinās augu, starpsaimnieku, lapu 
apakšpusē, sūcienu rezultātā lapu malas saritinās uz leju. Jūnija beigās, jūlijā 
spārnotās laputis pārlido uz vasarāju labībām un savvaļas graudzālēm, kur sūc 
lapas. Septembrī spārnotās mātītes pārlido uz ziemošanas augiem un dzemdē 
kāpuru, kas attīstās par mātītēm, un tiek dētas olas uz ievu vai citu koku 
zariem.
Pārziemo – olas uz ievām un citiem starpsaimniekiem.
Veicina attīstību –silts un sauss laiks.
Dabīgie ienaidnieki –mārītes, ziedmušas un zeltactiņas.
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Ievu-auzu laputs
(Rhopalosiphum padi)

Ierobežošana:
* optimāla agrotehnika;
* ievu iznīcināšana lauku tuvumā;
* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja stiebrošanas laikā uz 
viena stiebra atrod 3-5 laputis vai to kāpurus un invadēts katrs 
trešais augs.

Laputis augus invadē sākot no lauka malām. Ja 
novērojumus veic savlaicīgi, var apstrādāt tikai lielo lauku 

malas, 20-30 metru platā joslā.
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Kviešu stiebru pangodiņš
(Haplodiplosis marginata )

Bioloģija – gadā viena paaudze. Pieaugušie pangodiņi ir 4-5 mm gari 
odiņi. Mātītēm ir izteikts, spīdoši sarkans vēders, tāpēc tās ir viegli 
atpazīt uz dzeltenajiem līmes vairogiem un ūdens ķeramtraukos. 
Izlidošana sākas, kad augsnes virskārtas (2-6 cm) temperatūra 
paaugstinās virs + 12°C. Mātītes lapas augšpusē vai apakšpusē kā pērļu 
virtenes dēj sarkanas oliņas. Viena mātīte var izdēt līdz 250 oliņas. Pēc 
izšķilšanās kāpuri pārvietojas no lapām uz stiebriem un barojas zem 
lapas maksts, kur to barošanās rezultātā veidojas seglu formas 
uzbriedumi un pangas. Tad kāpuri nokrīt no stiebriem un ielien augsnē, 
kur tie ieiet diapauzē un pārziemo. Kāpuri ir orandžsarkani, 4-5 mm 
gari. Agri pavasarī tie iekūņojas un izlido pieaugušie pangodiņi.
Bojājumi - bojā kviešus, miežus, rudzus, ļoti reti arī auzas, kā arī 
sastopams uz ložņu vārpatas. Uz stiebra veidojas nelīdzeni izaugumi un 
pangas. Kāpuru barošanās rezultātā samazinās ūdens un barības vielu 
transports uz vārpu un šādi stiebri ātri sakrīt veldrē. Biežāk sastopams 
smagās augsnēs un atkārtotos graudaugu sējumos. 
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Kviešu stiebru pangodiņš
(Haplodiplosis marginata )

Ierobežošana:

* augu maiņa, izvairoties no graudaugu audzēšanas pēc citām 

stiebrzālēm; 

* augsnes aršana;

* reģistrētu insekticīdu lietošana.
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Kviešu ziedu oranžais pangodiņš
( Sitodiplosis mosellana)
Saimniekaugi –ziemas un vasaras kvieši.

Bojājumi – kāpuri bojā graudus vārpās. 

Saimnieciskā nozīme – kaitēkļi sastopami katru gadu nelielā 

skaitā. Rajonos, kur intensīvi audzē kviešus, pēdējos gados bieži 

sastopami, masveidā savairojas reti.

Bioloģija - Gadā attīstās 1-2 paaudzes. Pavasarī kāpuri pārvietojas 

uz augšējām auga daļām un iekūņojas. Vārpošanas laikā tie 

izšķiļas. Olu dēšana notiek no vārpošanas līdz piengatavības 

stadijai, kad laiks ir silts un mierīgs. Kāpuri izgrauž graudus.

Pārziemo – kāpuri augsnē.

Veicina attīstību –silts un mierīgs (bez vēja) laiks olu dēšanas laikā
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Kviešu ziedu oranžais pangodiņš
( Sitodiplosis mosellana)

Ierobežošana:

* optimāla agrotehnika;

* šķirņu izvēle;

* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja vārpošanas laikā (AS51-

57) ir viens pangodiņš uz 6 vārpām.
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Izsaucēja pūcīte
(Agrotis exclamationis)

Bojā –graudaugus un  kartupeļus, bietes, burkānus, gurķus, 
kāpostus, salātus, sīpolus.
Bojājumi – kāpuri sākumā skeletē lapas, vēlāk izgrauž tajās 
caurumus, dažreiz stipri bojā augu saknes.
Saimnieciskā nozīme – visbiežāk sastopamā polifāgo pūcīšu suga.
Bioloģija- gadā attīstās viena paaudze. Kāpuri iekūņojas pavasarī, 
bet tauriņi izlido jūnijā vai jūlijā, nedaudz vēlāk kā ziemāju pūcīte. 
Mātītes uz dažādiem zālaugiem dēj olas, no kurām pēc divām 
nedēļām izšķiļas kāpuri. Kāpuri sākumā grauž lapas, bet vēlāk 
saknes, kā arī iegraužas dārzeņos. 
Pārziemo – pieauguši kāpuri augsnē.
Dabiskie ienaidnieki – trihogrammas, parazītlapsenes, strazdi, 
vārnas, kovārņi.
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Izsaucēja pūcīte
(Agrotis exclamationis)

Ierobežošana:

* nezāļu apkarošana;

* rušināmkultūraugiem vasarā rušinot rindstarpas;

* augsnes aršana rudenī;

* insekticīdu lietošana – kāpuru masveida šķilšanās laikā vai kāpuru 

jaunākajās attīstības stadijās.
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Kviešu vārpu pangodiņš
(Contarinia tritici)

Saimniekaugi –ziemas un vasaras kvieši.
Bojājumi – kāpuri bojā vārpas izgraužot ziedputekšņus. Mazāk cieš 
tās šķirnes, kurām ir īss vārpošanas laiks, vai kuras strauji aug 
apsteidzot kaitēkļu attīstību.
Saimnieciskā nozīme – kaitēkļi sastopami katru gadu nelielā 
skaitā. Rajonos, kur intensīvi audzē kviešus, pēdējos gados bieži 
sastopami, masveidā savairojas reti.
Bioloģija - Gadā attīstās 1-2 paaudzes. Pavasarī kāpuri pārvietojas 
uz augšējām auga daļām un iekūņojas. Vārpošanas laikā tie 
izšķiļas. Olu dēšana notiek ļoti īsā laika posmā vārpošanas stadijā, 
kad laiks ir silts un mierīgs. Kāpuri izgrauž vārpās ziedputekšņus.
Pārziemo – kāpuri augsnē.
Veicina attīstību –silts un mierīgs (bez vēja) laiks olu dēšanas laikā

17Daugavpils, 2021.



Kviešu vārpu pangodiņš
(Contarinia tritici)

Ierobežošana:

* optimāla agrotehnika,

* šķirņu izvēle,

* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja vārpošanas laikā (AS 51-

57) ir viens pangodiņš uz 3 vārpām.
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Labību lapgrauži
(Oulema sp.)

Saimniekaugi –mieži, auzas, rudzi, kvieši, savvaļas graudzāles.

Bojājumi – pieaugušie īpatņi un kāpuri svītrveidā grauž labību 
lapas, neskarot apakšējo epidermu. Bojātās lapas kļūst caurspīdīgas 
un savīst.

Saimnieciskā nozīme –savairojoties masveidā var nodarīt nozīmīgus 
bojājumus.

Bioloģija - Gadā attīstās 1 paaudze, kāpuru attīstība ilgst 2 nedēļas. 
Savairojas perēkļveidīgi. Vēss un lietains laiks nav labvēlīgs kaitēkļu 
savairošanās gaitai. 

Pārziemo – vaboles augsnē 2-3 cm dziļumā.

Veicina attīstību –silts laiks.
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Labību lapgrauži
(Oulema sp.)

Ierobežošana:

* optimāla agrotehnika;

* pilnvērtīgs mēslojums;

* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja stiebrošanas fāzē (AS 

30-37) uz viena dzinuma vidēji ir 0,5-1 kāpuri.
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Labību laputs
(Sitobion avenae)

Saimniekaugi –rudzi, kvieši, mieži un citas graudzāles.
Bojājumi – laputu sūcienu rezultātā lapas sagriežas, dzeltē, graudi 
veidojas sīki. Stipras invāzijas gadījumā, it īpaši stiebrošanas beigu 
posmā un vārpošanas laikā, graudi vispār neienākas. 
Saimnieciskā nozīme – bieži savairojas masveidā un labībām 
nodara būtiskus zaudējumus.
Bioloģija – Veģetācijas laikā attīstās vairākas paaudzes. Pavasarī no 
olām attīstās mātītes. Seko vairākas bezspārnotu un spārnotu 
laputu paaudzes. Pēc ziemāju nogatavošanās laputis pārlido uz 
vasarāju labībām un savvaļas graudzālēm, kur attīstās vairākas 
paaudzes. Septembrī attīstās dzimumpaaudze, kad pēc kopulācijas 
mātītes uz ziemājiem un savvaļas graudzālēm dēj olas.
Pārziemo – olas uz ziemāju asniem un savvaļas graudzālēm.
Veicina attīstību –silts un sauss laiks.
Dabīgie ienaidnieki –mārītes, ziedmušas un zeltactiņas.
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Labību laputs
(Sitobion avenae)

.Ierobežošana:
* augus pilnvērtīgi mēslojot;
* jāizvairās no vienpusīga slāpekļa mēslojuma;
* liela nozīme ir rugaines lobīšanai;
* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja stiebrošanas laikā uz 
viena stiebra atrod 3-5 laputis vai to kāpurus un invadēts katrs 
trešais augs.

Laputis augus invadē sākot no lauka malām. Ja 
novērojumus veic savlaicīgi, var apstrādāt tikai lielo 

lauku malas, 20-30 metru platā joslā.
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Lauka maijvabole
(Melolontha melolontha)

Bojā – labības, dārzeņus u.c. augus.
Bojājumi – kāpuri grauž augu saknes, pieaugušās vaboles pārtiek no dažādām koku 
lapām. Bojātie augi vīst un nokalst. 
Saimnieciskā nozīme – Ļoti postīgi kāpuru nodarītie bojājumi var būt dārzeņu laukos un 
augļu koku audzētavās.
Bioloģija- viena paaudze attīstās četros gados. Vaboles pārtrauc ziemošanu maijā vai 
jūnija. Maijvaboļu savairošanās visbiežāk novērojama ik pēc 4 gadiem. Vaboles lido 
vakaros un uzmeklē lapu kokus, kur barojas ar lapām. Apmēram pēc 2 nedēļām mātītes 
dēj olas augsnē. Pēc tam tās turpina barošanos un pēc divām nedēļām atkal var dēt olas. 
Pēc 4-6 nedēļām izšķiļas kāpuri, kas sākumā pārtiek no sīkām saknītēm un trūdošiem 
augiem. Otrā gadā pārtiek no augu saknēm. Viskaitīgākie kāpuri ir trešajā gadā. Ceturtajā 
gada jūlijā kāpuri iekūņojas. Augustā vai septembrī izkūņojas jaunās vaboles, kuras ziemo 
augsnē līdz nākamā gada pavasarim. Maijvaboļu savairošanos ierobežo vēsi, lietaini 
pavasari, vējains laiks un kāpuru saslimšana. 
Pārziemo – vaboles un kāpuri augsnē.
Dabiskie ienaidnieki – strazdi, vārnas, kaijas, kurmji, skrejvaboles.
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Lauka maijvabole
(Melolontha melolontha)
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Lauka maijvabole
(Melolontha melolontha)

Ierobežošana:

* pareiza agrotehnika.

* insekticīdu lietošana – vaboļu masveida savairošanās gadījumā.
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Labību spradzis
(Phyllotreta vittula)

Saimniekaugi – vasaras kvieši, mieži, un graudzāles.
Bojājumi – lapas galotnes daļā plankumiņveidā izgrauž lapas 
parenhīnu. Stipri bojātās lapas sažūst. 
Saimnieciskā nozīme – masveidā savairojas reti, savairojoties 
lielā skaitā var būt kaitīgs vasaras kviešiem un miežiem.
Bioloģija - Gadā attīstās 1 paaudzes. Ziemošanas vietas atstāj 
agri pavasarī un bojā ziemāju labības, pēc vasarāju labību 
sadīgšanas pāriet uz tām. Olas dēj augsnes virskārtā maijā un 
jūnijā. Izšķīlušies kāpuri pārtiek no sīkām saknītēm. Kāpuri 
iekūņojas jūlijā un pēc pāris nedēļām iznāk jaunās vaboles, kas 
dzīvo uz labībām un savvaļas stiebrzālēm. Septembrī vaboles 
uzmeklē ziemošanas vietas.
Pārziemo – vaboles zemsedzē, augsnes virskārtā, mežmalās, 
krūmājos, grāvmalās un citās vietās.
Veicina attīstību –silts un saulains laiks, bezlietu periods.
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Labību spradzis
(Phyllotreta vittula)

Ierobežošana:

* optimāla agrotehnika;

* pilnvērtīgs mēslojums;

* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja lapu virsma, 

augšanas sākumā, bojāta 8-10% apmērā.
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Pļavu pūkainā blakts
(Lygus rugulipennis)

Bojā – graudaugus, kukurūzu, kartupeļus, bietes, lucernu, āboliņu u.c.

Bojājumi – sūc sulu no lapām, lapas kropļojas, stipras invāzijas gadījumā lapas 

nokalst.

Saimnieciskā nozīme – parazitē uz dažādām laukaugu un dārzeņu kultūrām.

Bioloģija- Gadā attīstās 2 paaudzes. Pavasarī, tiklīdz iestājas silts laiks, blaktis atstāj 

ziemošanas vietas un salasās uz dažādiem augiem (ziemājiem un savvaļas augiem). 

Olas dēj uz augu lapām, lapu kātiņiem, pielapēm, stublājiem u.c. daļām. Pēc 8-12 

dienām izšķiļas kāpuri, kas sūc sulīgās augu daļas un apmēram pēc 30 dienām 

pārvēršas par pieaugušiem īpatņiem. Pēc tam attīstās otrās paaudzes kukaiņi. 

Ziemošanas vietas uzmeklē septembrī.

Pārziemo – ziemo imago.
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Pļavu pūkainā blakts 
(Lygus rugulipennis)
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Pļavu pūkainā blakts
(Lygus rugulipennis)

Ierobežošana:

* jāiznīcina nezāles;

* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja blaktis lielā skaitā.
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Purva garkājis
(Tipula paludosa)

Bojā – vasarājus, stiebrzāles, tauriņziežus, dārzeņus u.c.

Bojājumi – kāpuri tuvu augsnes virskārtai grauž graudaugu, zālaugu, retāk koku 
un krūmu saknes. Ļoti bieži pārgrauž auga stublāju. Sējumos augi iznīkst 
laukumos.
Saimnieciskā nozīme – masveidā savairojas mitrās vietās – nenosusinātās 
pļavās un purvos.
Bioloģija- gadā attīstās 1 paaudze. Tiklīdz nokūst sniegs un atkūst augsne, 
kāpuri turpina baroties. Iekūņojas jūlijā augsnes virskārtā un augustā parādās 
imago, kas lido līdz oktobrim. Mātītes dēj olas irdenā, mitrā augsnē ar biezu 
augu seku. Kāpuri izšķiļas septembrī un tie ir jūtīgi pret mitruma trūkumu 
augsnē. Kāpuri barojas līdz vēlam rudenim un labvēlīgos apstākļos arī ziemo.
Pārziemo – jaunie kāpuri augsnes virskārtā.
Dabiskie ienaidnieki – strazdi, vārnas, kaijas, kurmji, eži u.c.

31Daugavpils, 2021.



32

Purva garkājis 
(Tipula paludosa)
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Purva garkājis
(Tipula paludosa)

Ierobežošana:

* nosusinātas augsnes;

* irdenās augsnēs var pievelt augsnes virskārtu;

* zālāji un atmatas jāuzar līdz jūlija pēdējai dekādei, līdz olu 

dēšanai;

* siltumnīcās jāuzmanās, lai neieved kaitēkļu kāpurus;

* insekticīdu lietošana.

33Daugavpils, 2021.



Rudzu tripsis
(Limothrips denticornis)

Saimniekaugi –rudzi, kvieši, mieži, auzas, savvaļas graudzāles
Bojājumi – vārpas pamatdaļa vai vidusdaļa kļūst tievāka un gaiša 
(balta), bet plēksnes kļūst diegveida. Spēcīgu bojājumu rezultātā 
bojātās vārpas neizplaukst. 
Saimnieciskā nozīme – pēdējos gados savairojas masveidā. Kaitē 
kāpuri un pieaugušie īpatņi. Veidojas nepilnīgi attīstīti graudi.
Bioloģija - Gadā attīstās 2 paaudzes. Maijā, īsi pirms rudzu 
vārpošanas, mātītes ielien zem lapu maksts un sūc vārpu. Olas 
pa vienai dēj lapu maksts audos, izšķīlušies kāpuri sūc lapu 
maksti. Apaugļotās mātītes pārlido uz vasarāju graudaugiem un 
savvaļas graudzālēm, kur attīstās kaitēkļu otrā paaudze.
Pārziemo – Apaugļotās mātītes ziemo zemsedzē.
Veicina attīstību –silts un saulains laiks.
.

34Daugavpils, 2021.



Rudzu tripsis
(Limothrips denticornis)

Ierobežošana:

* rugaines lobīšana un savlaicīga rudens aršana.

* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja stiebrošanas sākumā 

uz viena stiebra atrod 1-3 tripšus, bet stiebrošanas beigās 8-

12.
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Sarkankakla labību lapgrauzis
(Oulema melanopus )

Saimniekaugi –mieži, auzas, rudzi, kvieši, savvaļas graudzāles.

Bojājumi – pieaugušie īpatņi un kāpuri svītrveidā grauž labību 
lapas, neskarot apakšējo epidermu. Bojātās lapas kļūst 
caurspīdīgas un savīst. 
Saimnieciskā nozīme –savairojoties masveidā var nodarīt 
nozīmīgus bojājumus.

Bioloģija - Gadā attīstās 1 paaudze, kāpuru attīstība ilgst 2 
nedēļas. Savairojas perēkļveidīgi. Vēss un lietains laiks nav 
labvēlīgs kaitēkļu savairošanās gaitai. 
Pārziemo – vaboles augsnē 2-3 cm dziļumā.
Veicina attīstību –silts laiks.
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Sarkankakla labību lapgrauzis
(Oulema melanopus )

Ierobežošana:

* optimāla agrotehnika;

* pilnvērtīgs mēslojums;

* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja stiebrošanas fāzē (AS 

30-37) uz viena dzinuma vidēji ir 0,5-1 kāpuri.
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Tīruma kailgliemezis
( Agriolimax agrestis)

Bojā – graudaugus, tauriņziežus, kartupeļus, bietes, kāpostus, 
burkānus, gurķus, salātus u.c.
Bojājumi – apgrauž augu lapas, lapu vidusdaļā izgrauž neregulārus 
robus, iegarenus caurumus.
Saimnieciskā nozīme – sevišķi kaitīgs mitrā laikā.
Bioloģija- maijā no olām izšķiļas kāpuri, kas jūlijā ir jau pieauguši. 
Aktīvi kļūst iestājoties krēslai. Dienā uzturas slēpti, izņemot stipri 
apmākušās dienas un lietainu laiku. Jūtīgi pret mitruma trūkumu. 
Olas dēj rudenī. 
Pārziemo – olas.
Dabiskie ienaidnieki – skrejvaboles, putni u.c.
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Tīruma kailgliemezis
( Agriolimax agrestis)

Ierobežošana:

* nosusinātas augsnes;

* mitrās vietās un gar krūmājiem nesēt kultūras, ko bojā gliemeži;

* limacīdu lietošana.
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Tumšais sprakšķis - drātstārps 
(Agriotes obscurus)

Bojā – labības, dārzeņus u.c. augus.
Bojājumi – kāpuri apgrauž augu saknes, iegraužas bumbuļos un 
stublājos, izgrauž augsnē izsētos labības graudus un dīgstus. Bojātie 
dīgsti un jaunie augi pilnīgi iznīkst, izgrauztās saknes un kartupeļu 
bumbuļi bojājas, labību sējumi izretinās.
Saimnieciskā nozīme – visizplatītākais sprakšķis, tā kāpuri ir polifāgi.
Bioloģija- viena paaudze attīstās piecos gados. Vaboles pārtrauc 
ziemošanu maijā vai jūnija sākumā. Mātītes dēj olas lauka virskārtā. 
Kāpuri izšķiļas jūlijā vai augustā. Kāpuru attīstībai augsnē 
nepieciešams mitrums. Ja augsnē mitruma mazāk par 25%, kāpuri iet 
bojā. Pirmajās attīstības stadijās kāpuri pārtiek no trūdvielām, vēlāk 
no augu apakšzemes daļām. Pieauguši kāpuri iekūņojas augsnē 10-20 
cm dziļumā. Pēc trīs nedēļām izkūnojas jaunās vaboles, kuras paliek 
ziemot augsnē.
Pārziemo – vaboles un kāpuri augsnē.
Dabiskie ienaidnieki – strazdi, cīruļi, cielavas, irbes, vārnas, kraukļi, 
kurmji.
Visbiežāk sastopams– skābās augsnēs.
.
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Tumšais sprakšķis - drātstārps 
(Agriotes obscurus)

Ierobežošana:
* augsnes meliorēšana un kaļķošana;
* nezāļu it sevišķi vārpatas apkarošana;
* insekticīdu iestrādāšana augsnē nav vēlama no ekoloģiskā 
viedokļa;
* mazās platībās kāpurus var izķert, ja zināmās vietās izliek 
pievilinošas ēsmas. Ēsmu tuvumā sakoncentrējošos kāpurus 
iznīcina.
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Zemesvēzis
(Gryllotalpa gryllotalpa)

Bojā – labības,     kartupeļus, burkānus, bietes, kāpostus, sīpolus, 
zemenes, augļu kokus u.c.
Bojājumi – pieauguši kukaiņi un kāpuri apgrauž augu apakšzemes daļas, 
kā arī bojā augu sakņu sistēmu, alojot augsnes virskārtā. Jaunie kāpuri 
pārtiek no trūdošām auga daļām.
Saimnieciskā nozīme – dažreiz savairojas lielā skaitā, ļoti kaitīgs lecektīs 
un siltumnīcās.
Bioloģija- Viena paaudze attīstās trīs gados. Pavasarī pārvietojas augsnes 
virskārtā , veido daudzas ejas un barojas ar apakšzemes augu daļām. 
Gandrīz visu dzīvi pavada augsnē, tikai maijā un jūnijā, galvenokārt naktīs, 
tas dodas nelielos lidojumos. Mātītes augsnē dēj 150-300 olu. Pēc 15-20 
dienām izšķiļas kāpuriņi, nākamajā gadā pēc 13-14 mēnešiem, kāpuri ir 
pieauguši, bet dzimumgatavību sasniedz tikai trešajā gadā . Ziemošanas 
vietas uzmeklē septembrī vai oktobrī.
Pārziemo – ziemo kāpuri un pieauguši kukaiņi augsnē līdz 1 m dziļumam.
Dabiskie ienaidnieki – kurmji, ciršļi, skrejvaboles, putni.
Visbiežāk sastopams – irdenās, pietiekami mitrās augsnēs, novadgrāvju, 
upju un dīķu tuvumā.
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Zemesvēzis
(Gryllotalpa gryllotalpa)

Ierobežošana:
* apkarošana ir ļoti grūta, jo attīstība notiek augsnē;
* apakšzemes eju sistemātiska postīšana, pastiprināti rušinot 
augu rindstarpas;
* olu dējumus var atrast pēc novītušiem augiem virs ligzdām;
* sausā laikā zeme jānoklāj ar salmiem un to sistemātiski 
mitrinot var izķert kaitēkļus;
* var savākt zemē ieraktos traukos, kas pildīti ar trūdvielām.

43Daugavpils, 2021.



Ziemāju pūcīte
(Agrotis segetum)

Bojā – ziemājus, kartupeļus, burkānus, bietes, kāpostus, 
sīpolus, redīsus, gurķus, salātus, selerijas u.c.
Bojājumi – kāpuri sagrauž izsētās sēklas un dīgstus. Jaunu augu 
stublāju nograušana pie augsnes virsmas. Lielākie kāpuri lapās 
izgrauž dažāda lieluma caurumus un var pilnīgi iznīcināt visu 
lapas plātni. 
Saimnieciskā nozīme – ļoti bieži sastopams kaitēklis, bet 
masveida savairošanās novērojama reti.
Bioloģija- gadā attīstās viena paaudze. Kāpuri iekūņojas 
pavasarī, bet tauriņi izlido jūnijā vai jūlijā, nedaudz vēlāk kā 
ziemāju pūcīte. Mātītes uz dažādiem zālaugiem dēj olas, no 
kurām pēc divām nedēļām izšķiļas kāpuri. Kāpuri barojas naktī. 
Pārziemo – pieauguši kāpuri augsnē.
Dabiskie ienaidnieki – trihogrammas, parazītlapsenes, 
skrejvaboles, strazdi, vārnas, kovārņi u.c.
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Ziemāju pūcīte
(Agrotis segetum)

Ierobežošana:

* nezāļu apkarošana;

* rušināmkultūrām vasarā rušinot rindstarpas;

* augsnes aršana rudenī;

* insekticīdu lietošana – kāpuru masveida šķilšanās laikā vai 

kāpuru jaunākajās attīstības stadijās.
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Zilais labību lapgrauzis
(Lema cyanella)

Saimniekaugi – mieži, auzas, rudzi, kvieši, savvaļas graudzāles.

Bojājumi – pieaugušie īpatņi un kāpuri svītrveidā grauž labību 
lapas, neskarot apakšējo epidermu. Bojātās lapas kļūst 
caurspīdīgas un savīst. 
Saimnieciskā nozīme – savairojoties masveidā var nodarīt 
nozīmīgus bojājumus.
Bioloģija - Gadā attīstās 1 paaudze, kāpuru attīstība ilgst 2 
nedēļas. Savairojas perēkļveidīgi. Vēss un lietains laiks nav 
labvēlīgs kaitēkļu savairošanās gaitai. 

Pārziemo – vaboles augsnē 2-3 cm dziļumā.
Veicina attīstību –silts laiks.
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Zilais labību lapgrauzis
(Lema cyanella)

Ierobežošana:

* optimāla agrotehnika,

* pilnvērtīgs mēslojums,

* insekticīdu lietošana nepieciešama, ja stiebrošanas fāzē (AS 

30-37) uz viena dzinuma vidēji ir 0,5-1 kāpuri.
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Kartupeļu kaitēkļi
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Saimniekaugi – kartupeļi, baklažāni, tomāti, tabaka u.c.

Bojājumi – vaboles un kāpuri lapās izgrauž neregulārus robus. 
stipras invāzijas gadījumā lapas nograuž gandrīz pilnīgi, neskartas 
paliek tikai lapu resnākās dzīslas un stublāji.

Bioloģija- gadā attīstās 1 paaudze. vaboles izlido pavasarī un 
uzmeklē dīgstošos kartupeļus, mātītes dēj olas lapu apakšpusē, 
grupās pa 33-40. izšķīlušies kāpuri uzturas vienkopus un grauž 
kartupeļu lapas. sevišķi intensīvi barojas trešā un ceturtā auguma 
kāpuri. kāpuru attīstība ilgst 16-34 dienas, pēc tam tie iekūņojas 
augsnē un parasti augusta sākumā parādās jaunās vaboles, kas 
turpina grauzt jau nobriedušās lapas. ja trūkst barības, vaboles 
ielien augsnē un normāla mitruma apstākļos tur var palikt līdz 
diviem mēnešiem, septembrī, kad laiks kļūst vēsāks, vabolēm 
augsnē iestājas diapauze, kas var turpināties līdz 3 gadiem.

Dabiskie ienaidnieki – olas iznīcina – mārītes, zoofāgās blaktis, 
zeltactiņas. kāpurus- kukaiņēdāji putni. mitrā laikā kāpuri nereti 
saslimst un iet bojā. Dabisko ienaidnieku nozīme kartupeļu 
lapgrauža skaita ierobežošanā ir neliela.
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Kartupeļu lapgrauzis 
(Leptinotarsa decemlineata)
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Ierobežošana:
* ja dīgstu fāzē vai 10-15 cm garos stublājos, invadēti 1-3% 
ceru.
* ja drīz pēc kāpuru izšķilšanās lapu virsma vidēji nograuzta 
8-10% apmērā, tad jālieto insekticīdi.
* ja vaboles pavasarī kartupeļu stādījumā novērojama lielā 
skaitā ( vidēji 5-8% un vairāk invadētu augu), nekavējoši 
jālieto insekticīdi vaboļu apkarošanai.
* nelielos stādījumos olu dējumus un kāpurus var iznīcināt 
mehāniski (nolasot).
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Kartupeļu lapgrauzis 
(Leptinotarsa decemlineata)
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Saimniekaugi – kartupeļi, cūknātru, malvu, 
nakteņu un citu dzimtu augiem.

Bojājumi – laputis un to kāpuri sūc kartupeļu 
lapas, tās dzeltē un novīst.

Bioloģija- gadā attīstās vairākas paaudzes. 
Pavasarī uz pamataugiem attīstās 2-3 paaudzes 
laputu, jūnija beigās tās pārlido uz citiem augiem, 
t.sk.arī uz kartupeļiem, un uz tiem attīstās 4-5 
paaudzes. Rudenī laputis pārlido atpakaļ uz 
krūkļiem, kur veidojas dzimumpaaudze, kur 
mātītes pēc kopulācijas dēj olas, kas ziemo.
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Krūkļu laputs
(Aphis frangulae)
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Ierobežošana:
*jāstāda vesels stādāmais materiāls;
*krūkļu iznīcināšanai kartupeļu lauku tuvumā ir mazs efekts,
*kartupeļu sēklu laukos jālieto insekticīdi, tiklīdz parādās 
pirmās laputis.
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Krūkļu laputs 
(Aphis frangulae)
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Saimniekaugi – kartupeļi, tomāti.

Bojājumi – nematodes ir velteniskie tārpi, kas bojā 
kartupeļu saknes. Bojātajos stādījumos augi iznīkst 
laukumveidīgi, bojāto augu laksti ir sīki, lapas maz, tās vīst 
un dzeltē. Bumbuļi neattīstās nemaz vai ir sīki. Stipri 
bojātie augi iznīkst.

Bioloģija- Gadā attīstās 1 paaudze, lai gan pilns attīstības 
cikls ilgst 40-80 dienas. Cistas diapauzes stāvoklī var 
saglabāties 10 gadus un vairāk. Kad cistas nonāk kartupeļu 
tuvumā, augu izdalīto īpatnējo vielu ietekmē no tām iznāk 
kāpuri, kas iekļūst sakņu audos vai kartupeļu bumbulī un 
tur barojas. Tur veidojas abu dzimumu nematodes, un pēc 
kopulācijas mātītes ķermenis sāk pārveidoties par cistu. Ar 
kātiņu tā piestiprinās saknei. Par nematožu klātbūtni 
liecina cistas.
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Kartupeļu nematode
(Globodera rostochiensis)
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Kartupeļu nematode
(Globodera rostochiensis)

Ierobežošana:
* jāievēro karantīnas noteikumi – nedrīkst izplatīt invadētu
stādāmo materiālu un jālikvidē nematodes perēklis.
* jāaudzē izturīgas šķirnes,
* stingra augu sekas ievērošana, atkārtoti stādot kartupeļus 
pēc 5-7 gadiem. Pret nematodi augu sekā ļoti labi kultūraugi 
ir tauriņzieži un graudzāles.
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Gliemeži

Latvijā rapša sējumos sastopamas vairākas gan mīkstgliemeži, gan kailgliemeži
un vīngliemeži. Kailgliemeži ir polifāgi kaitēkļi. Tie veģetācijas sezonas laikā
barojas ar augu daļām, visbiežāk ar jaunām augu lapām, jo tās ir mīkstākas.
Bioloģija. Kailgliemežu ķermenis ir līdz 6 cm garš, dažādās krāsās,
pārsvarā pelēkos toņos, atkarībā no sugas. Ķermenis ir bez čaulas un
kājām.
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6

Gliemeži

Kailgliemežu ziemojošā stadija - olas,
kas tiek iedētas augsnes virskārtā, smiltīs
vai zem augu atliekām 5 līdz 10 cm
dziļumā. Labvēlīgos apstākļos pārziemo arī 
pieauguši īpatņi. Pavasarī no olām izšķiļas 
jaunie gliemeži. Imago (pieaugušo) stadiju 
tie parasti sasniedz vasaras vidū. Rudenī 
veido olu dējumus.

Vīngliemežu (Helix pomatia) ziemojošā 
stadija – imago. Olas dēj jūnijā – jūlijā. 
Izšķiļas apmēram mēneša laikā. Pieaug 2 -
5 gadu laikā. Dzīves ilgums – apmēram 20 
gadi.
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Bojājumi. Var nograuzt ziemas rapša dīgstošos 
dzinumus un lapās izgrauzt neregulāras formas apļus.
Lielāks populācijas blīvums konstatēts laukos, kuros
veikta tiešā sēja bez augsnes virskārtas apvēršanas, kā 
arī laukos vai to malās, kur blakus ir novadgrāvji, meža
masīvi, aizaugušas un zemas vietas u.c.

Mehāniskie, bioloģiskie un agrotehniskie pasākumi 
kaitēkļa ierobežošanai. Augsnes virskārtas apvēršana, 
nezāļu ierobežošana, veldres novēršana, sārņaugu
ierobežošana, lauka malu appļaušana.

Ķīmiskā augu aizsardzība. Kritiskais periods no sējas 
līdz pirmo īsto lapu parādīšanās. Kaitēkļa populācijas 
apjomu sējumā ierobežo izmantojot limacīdus saskaņā 
ar VAAD reģistru. 5

7

Gliemeži
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Rapša kaitēkļi
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Spradži
Phyllotreta spp.

Bioloģija. Invadē krustziežu dzimtas augus.
Gadā attīstās 1 - 2 paaudzes. Spradži no
ziemošanas vietām lien ārā, kad gaisa vidējā
temperatūra paaugstinās virs +8 - 9°C. Vasaras
rapša sējumos parādās pavasarī pēc rapša
sējas, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra
paaugstinās virs + 14oC un augi sākt
dīgt. Lielākus bojājumus nodara, kad ir silts un
sauss laiks. Rudenī ziemas rapša sējumos
spradžus novēro samērā reti, jo parasti,
pazeminoties gaisa temperatūrai, spradžiem
iestājas diapauze (aiziet ziemot zem augu
atliekām vai augsnes virskārtā).
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Bojājumi. Īpaši sausā un siltā laikā,
spradži savairojas masveidā. Vaboles
izgrauž lapās sīkus piltuvveida
iedobumus. Kāpuri alo lapās. Kaitēklis 
sevišķi kaitīgs vasaras rapša sējumos
dīgstu attīstības stadijā. Pēc dīgstu
parādīšanās, regulāri jāapseko sējumi,
vispirms apskatot lauka malas, kā arī
ejot laukam pa diagonāli.

Spradži
Phyllotreta spp.
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Krustziežu stublāja spradzis
Psylliodes chrysocephala

Bioloģija. Gadā 1 paaudze. Pavasarī
ziemošanas vietas pamet, kad augsne 2 cm
dziļumā sasilst + 6oC. Aktīvu pārvietošanos
pa augiem var novērot, kad vidējā gaisa
temperatūra ir virs + 10 - 12oC.

Pieaugušie īpatņi dēj olas augsnes virskārtā
tuvu pie auga vai auga lapas apakšpusē pie
dzīslām. Izšķīlušies kāpuri attīstās stublājos
un lapu kātos līdz maija beigām vai jūnija
sākumam.

/
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Krustziežu spīdulis
Meligethes aeneus

Bioloģija. Gadā attīstās 1 paaudze. Pavasarī, tiklīdz kļūst siltāks (temperatūra + 
9°C), spīduļi atstāj ziemošanas vietas un salasās uz ziedošajiem augiem, bet
vēlāk pāriet uz kultūraugiem un savvaļas krustziežiem. Mātītes ziedpumpuros
iedēj pa vienai vai dažām oliņām. Pēc 3 - 5 dienām izšķiļas kāpuri, kas pārtiek
no ziedputekšņiem. Kāpuri pēc 20 - 30 dienām iekūņojas augsnes virskārtā.
Parasti septembrī vaboles uzmeklē ziemošanas vietu zem augu atliekām, 
augsnes virskārtā.
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Krustziežu pāksteņu pangodiņš
Dasineura brassicae

Bioloģija. Pangodiņi ir 2 mm gari kukaiņi. Gadā attīstās vairākas paaudzes.
Pavasarī izlido, kad gaisa vidējā temperatūra paaugstinās virs +13°C, t.i., 
apmēram rapša ziedēšanas laikā, bet olas sāk dēt, kad ir attīstījušies pirmie
pāksteņi. Vienā pākstī pangodiņa mātīte iedēj no 10 – 30 olām. Izšķīlušies
kāpuri izsūc jaunās sēklas un pākšu sieniņas. Bojājumu rezultātā pāksteņi
priekšlaikus nogatavojas un atveras pirms ražas novākšanas. Ziemo kokonā uz 
augu atliekām zemsedzē.
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Krustziežu sēklu smecernieks
Ceutorhynchus assimilis

Bioloģija. Izlido, kad gaisa vidējā
temperatūra paaugstinās virs + 13 - 15°C.
No sākuma barojas uz krustziežu nezālēm, 
tad pārlido uz rapsi un barojas ar
ziedpumpuriem, sēklām un jaunajiem
pāksteņiem. Olas dēj jaunajos pāksteņos
iepriekš izgraužot nelielu caurumu, kurā 
iedēj 1, retāk 2 olas. Viena vabole 
veģetācijas periodā var izdēt 30 - 40 olas. 
Kāpuri pēc izšķilšanās barojas ar sēklām 30 
dienas. 1 kāpurs sabojā 3 - 7 sēklas, pēc
tam izgrauž pākstenī caurumu un nokrīt
zemē, 2 - 4 cm dziļumā iekūņojas un
augustā atkal izlido vaboles un barojas uz 
krustziežu nezālēm. Ziemo zem augu
atliekām pieaugušas vaboles.
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Krustziežu alotājmuša
Phytomyza rufipes

Rapša sējumos vēl sastopama krustziežu alotājmuša, bet
ekonomiski nozīmīgus bojājumus tā rapša asimilējošai virsmai nenodara.
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Rapša ražu būtiski
ietekmē pārnadži, izēdot
centrālos augu dzinumus.
Rapši pavasarī ataug (ja
bijis pietiekami liels sakņu 
kakls), taču vairs
neveidojas centrālais
dzinums, bet sāndzinumi,
kuriem nav tik liela ražas
potenciāla.
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•Mehāniskie, bioloģiskie un agrotehniskie pasākumi. 

•Kaitēkļa izplatību ierobežo iznīcinot krustziežu nezāles.

•Ķīmiskā  augu aizsardzība. Atbilstošu insekticīdu, izvērtējot 
kaitēkļa invāziju, iespējams, var lietot vispirms tikai gar lauka 
malām, ja spradži sāk baroties no lauka malām.
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Kāpostaugu kaitēkļi
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Kāpostu cekulkode
Plutella maculipennis

Bioloģija. Bojā visus 
krustziežu dzimtas augus, 
gadā attīstās 2 - 3
paaudzes, tauriņi sāk lidot
maija beigās, jūnija
sākumā. Lido šaudīgi, tuvu
augiem, olas dēj lapu 
apakšpusē pa vienai vai 
nelielās grupās. Kāpuri 
iekūņojas uz auga baltā, 
retā kokonā, kurš ir
piestiprināts pie lapu
dzīslām. Pārziemo kūniņas
vai pieauguši īpatņi.
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Kāpostu laputs
Brevicoryne brassicae

Bioloģija. Gadā attīstās līdz 16
paaudzēm. Pavasarī dažas paaudzes
attīstās uz savvaļas krustziežiem,
tad mātītes pārlido uz kultūraugiem,
kur attīstās vairākas paaudzes.
Vasaras beigās spārnotās mātītes
pārlido uz savvaļas krustziežiem, kur
atkal dēj oliņas un tur tās arī
pārziemo.
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Kāpostu laputs
Brevicoryne brassicae

Bojājumi. Laputis sūc šūnsulu no 
lapām, ziediem un stublājiem.
Sūkuma vietās lapas deformējas
un kļūst bālas. Stipri bojātie augi
lēnām aug, bojātās daļas sažūst,
tiek piesārņotas ar laputu 
paliekām. Rapša sējumos
savairojas samērā reti, bet
savairošanās gadījumā var būt
kaitīgas.
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Kāpostu baltenis
Pieris brasicae

Bioloģija. Bojā dažādus krustziežus.
Gadā attīstās 2 - 3 paaudzes. Pavasarī
no kūniņām iznākušie tauriņi siltā
laikā intensīvi lido. Mātītes dēj olas
uz savvaļas krustziežiem lapu
apakšpusē, pa 30
- 200 oliņām vienkopus.

Viena  mātīte izdēj līdz 300 olu. Pēc 8-
14 dienām izšķiļas kāpuri, kas uzturas
vienkopus un grauž lapas, vēlāk tie 
izklīst pa visu augu un pāriet uz
citiem augiem. Kāpuri pieaug pēc 20 -
30 dienām, tie piestiprinās pie 
substrāta un iekūņojas.
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Rāceņu baltenis
Pieris rapae

Bioloģija. Gadā attīstās 2 paaudzes.
Pavasarī tauriņi intensīvi lido, pēc
kopulācijas mātītes dēj olas lapu
apakšpusē, pēc 1-2 nedēļām izšķiļas
kāpuri. Sākumā uzturas vienkopus, pēc
tam izklīst pa blakus augiem.

Bojājumi. Kāpuri grauž lapās
neregulārus robus vai nograuž pilnībā,
atstājot tikai lapu dzīslas. Rāceņu
balteņa kāpuri iegraužas arī kāpostu
galviņās, tādēļ kaitīgāki kā kāpostu
balteņi.
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Kāpostu pūcīte
Mamestra brassicae

Bioloģija. Invadē rapsi, kāpostus,
zirņus, kartupeļus, pupas, u.c. Gadā
attīstās 1 - 2 paaudzes, tauriņi lido no
jūnija otrās puses līdz septembra
vidum. Intensīvāk lido vakaros un 
naktī. Olas dēj lapu apakšpusē, 
parasti rindiņās, vienkopus novietojot
8 - 200 oliņas. Viena mātīte izdēj līdz
1500 olu. Pēc 13 - 20 dienām
izšķīlušies kāpuri izklīst pa augu un
grauž lapas. Kāpuri attīstās 50 - 60
dienas, pēc tam tie iekūņojas augsnē
un ziemo.

Bojājumi. Sākumā kāpuri grauž lapās 
apaļus caurumus, atstāj tur savus
ekskrementus.Dažreiz var savairoties
masveidā.

74Daugavpils, 2021.



Krustziežu zāģlapsene
Athalia rosae

Bojājumi. Kāpuri krustziežu lapās grauž
neregulārus robus. Ja kāpuru daudz , lapas
tiek nograuztas pilnībā, neskartas paliek
tikai lapu lielākās dzīslas.

Saimniekaugi ir kāpostus, kāļus, rapsi, rāceņus,
rutkus u.c.

Bioloģija. Gadā attīstās 2 paaudzes. Pirmā 
paaudze galvenokārt attīstās uz savvaļas
augiem, bet otrā paaudze attīstās jūlija beigās-
augustā , bojājot sēkliniekus. Kaitīgā stadija
kāpuri. Pārziemo kāpuri kokonos augsnē.
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Spradži
Bioloģija: Biežāk sastopamie ir svītrainie spradži un melnie 
spradži. Gadā attīstās viena paaudze. Ziemo imago (pieaugusī 
vabole) zemsedzē vai augsnes virskārtā grāvmalās, mežmalās, 
krūmājos. Pavasarī uzmeklē krustziežu jaunos augus, barojas.
Mātītes dēj olas, izšķiļas kāpuri, iekūņojas un no kūniņām iznāk 
jaunas vaboles, kuras barojas uz augu lapām. Attīstības  cikls 
no olas līdz jaunajai vabolei ilgst apmēram 1-2 mēnešus. 
Savairošanos sekmē silts un saulains laiks. 
Pieaugušas vaboles pārziemo labi aizsargātās vietās starp 
nezālēm un augu atliekām. Spradži izlido agri pavasarī un 
kamēr saimniekaugi nav pieejami, barojas uz krustziežu 
nezālēm.
Bojājumi: Kaitēklis var nodarīt lielus postījumus jauniem 
augiem, sevišķi sausā, saulainā laikā. Imago grauž piltuvveida 
iedobumus galvenokārt lapu virspusē, kāpuri alo lapās, nereti 
izēd augšanas pumpuru. Sevišķi bīstami Pekinas kāpostiem.
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Kāpostu baltenis

Bioloģija: Gadā attīstās 2-3 paaudzes. Pirmās paaudzes
kāpuri parasti attīstās uz savvaļas krustziežiem, otrās un
trešās paaudzes – uz kultivējamiem krustziežiem. Ziemo
kūniņas, kas piestiprinājušās pie sienām, koku stumbriem,
sētām, utml.
Pavasarī tauriņi intensīvi lido, mātītes dēj olas lapu

apakšpusē, pēc 1-2 nedēļām izšķiļas kāpuri. Sākumā
uzturas vienkopus, pēc tam izklīst pa blakus augiem. Pēc
20-30 dienām piestiprinās pie kāda substrāta un iekūņojas.
Jaunie tauriņi izlido pēc 9-20 dienām.
Nelabvēlīgi apstākļi kāpostu balteņa attīstībai ir gaisa

temperatūra ap +26 0C kombinācijā ar nelielu gaisa
mitrumu ( 60%). Gaisa temperatūra ziemā zem -20 0C
samazina kāpostu balteņa izplatību.
Bojājumi: Kāpuri grauž lapās neregulārus robus vai nograuž
tās pilnībā, atstājot tikai lapu dzīslas.
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Rāceņu baltenis

Bioloģija: Gadā attīstās divas paaudzes. Pavasarī tauriņi intensīvi lido, dēj olas 
lapu apakšpusē, pēc 1-2 nedēļām izšķiļas kāpuri. Sākumā uzturas vienkopus, 
pēc tam izklīst pa blakus augiem.

Bojājumi:  Kāpuri grauž lapās neregulārus robus vai nograuž tās pilnībā, 
atstājot tikai lapu dzīslas. Rāceņu balteņa kāpuri iegraužas arī kāpostu 
galviņās, tādēļ tie ir kaitīgāki par kāpostu balteņiem.
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Kāpostu cekulkode
Bioloģija: Gadā attīstās vairākas paaudzes. Zemākā sliekšņa
temperatūra (minimālā gaisa temperatūra pie kādas notiek 
dzīvības procesi) olu attīstībai  +8 0C, kāpuriem +5,4 0C, kūniņai 
+9 0C. Aktīvo temperatūru summa vienas paaudzes attīstībai  ( 
vidējo diennakts temperatūru summa, galvenokārt virs +10 0C, 
sākot no kaitēkļa temperatūras sliekšņa pavasarī) -390-416 0C.
Latvijas apstākļos viena paaudze attīstās 37-38 dienās. Pavasarī 
izlido tauriņi , mātītes apmēram nedēļu dēj olas nelielās grupās 
savvaļas un kultivējamo krustziežu lapu apakšpusē. +20,5 0C 
temperatūrā kāpuri izšķiļas 5-7 dienās. Kāpuri šādā gaisa 
temperatūrā attīstās 11-15 dienas. Pēc tam izveidojas kūniņas, 
un pēc 7-9 dienām izlido jaunās paaudzes imago. 
Liels daudzums kāpuru, imago un kūniņu sastopams rudenī 
ziemas rapša sējumos. Pirmā cekulkodes paaudze savairojas 
vasaras rapša sējumos, pēc tam pārvietojas uz iestādītajiem 
kāpostu laukiem un citu krustziežu sējumiem un stādījumiem.

.
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Kāpostu cekulkode

Bojājumi:  Jaunie kāpuri alo lapas virskārtā, vēlāk grauž lapas, atstājot 
neskaru virsējo lapas epidermu, dažkārt izgraužot caurumus galvenokārt 
lapu vidusdaļā, bet ne gar malām. Izgrauž krustziežu sēklaizmetņus, jauno 
lapu augšanas punktus. 
Barojas uz ziedkāpostu galviņas virsmas, piesārņojot to ar ekskrementiem 
un padarot realizācijai nederīgu. 
Pēdējos gados savairojas masveidā un rada nozīmīgus bojājumus 
galviņkāpostiem un ziedkāpostiem.
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Kāpostu pūcīte
Bioloģija: Barojas uz dažādu dzimtu augiem. Gadā
attīstās pārsvarā viena paaudze, varbūt arī divas. Ziemo kūniņas 
augsnē 12 cm dziļumā. Pēc izlidošanas no ziemošanas vietām 
dēj olas augu  lapu apakšpusē, rindiņās. Pēc 13-20 dienām 
izšķiļas kāpuri. Tie ātri pārvietojas no auga uz augu. Sākumā 
bojā lapas, pēc tam galviņu. Pieaugušie kāpuri pēc 50-60 
dienām iekūņojas augsnē. Veiksmīgai olu dēšanai mātītēm 
nepieciešami ziedoši augi, uz kuriem baroties un augsts gaisa 
mitrums. Ziemojošās kūniņas spēj izturēt ilgstošus plūdus. 

Nepieciešamā aktīvo temperatūru summa ( vidējo diennakts
temperatūru summa, galvenokārt virs +10 0C, sākot no zemākās
kaitēkļa sliekšņa temperatūras+19-21 0C), olu attīstībai - 60 0C
(pie temperatūras sliekšņa +10 0C un optimālās gaisa
temperatūras +16 -25 0C) un kāpuru attīstībai - 400 0C (pie
temperatūras sliekšņa +9 0C un optimālās gaisa temperatūras
+16-30 0C).

.
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Kāpostu pūcīte

Bojājumi: Kāpuri izgrauž apaļus caurumus lapās un
kāpostu galviņās līdz pat kacenam , piesārņojot tās ar
ekskrementiem. Bojātās galviņas pūst.

.
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Kāpostu laputs

Bioloģija:
Gadā var attīstīties līdz 10 paaudzēm. Ziemo olas uz
savvaļas krustziežiem un kultivēto krustziežu atliekām.
Pavasarī laputu pirmās paaudzes attīstās uz savvaļas
krustziežiem, pēc tam pārvietojas uz kultūraugiem, rudenī
atgriežas uz savvaļas augiem. Pavasarī izšķiļas, kad
diennakts vidējā gaisa temperatūra sasniedz +7 - 8 0C.
Optimāli apstākļi laputu attīstībai +25 - 26 0C, gaisa mitrums
60-70%. Olu dēšanu rudenī pārtrauc, kad gaisa temperatūra
nokrīt zem +14 0C.
Bojājumi:
Laputis sūc šūnsulu no lapām, ziediem un stublājiem,

izraisot lapu deformācijas un veicinot inficēšanos ar sēņu
un baktēriju izraisītajām puvēm, kā arī izplata vīrusus.
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Kāpostu agrā muša un kāpostu vēlā muša
KĀPOSTU AGRĀ MUŠA
Bioloģija: 
Bojā visus kāpostaugus, kā arī krustziežu sakņaugus. Gadā 2-3
paaudzes. Ziemo kāpuri pupārijos. Pavasarī, tiklīdz kļūst silts,
iekūņojas. Mušas izlido, kad augsnes temperatūra pupārija
atrašanās dziļumā sasniedz +12 -13 0C. Tās uzturas uz
ziedošiem augiem, pēc nedēļas dēj olas nelielās grupās
krustziežu stublāja tuvumā augsnes virskārtā vai uz augsnes.
Pēc 5-8 dienām izšķiļas kāpuri, kuru attīstība ilgst 20-30
dienas.
Pieaugušie kāpuri iekūņojas augsnē. Pēc 7-14 dienām, parasti
jūlijā, no kūniņām iznāk pieaugušās mušas, kas turpinās
nākamo paaudžu attīstību. Lielāks mušas postīgums vērojams
siltā laikā. Attīstību bremzē karsts un sauss laiks. Kaitēkļa
attīstībai optimālā temperatūra +15-25 0C, gaisa mitrums 80-
100%. Olas jūtīgas pret temperatūras pazemināšanos.
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Kāpostu agrā muša un kāpostu vēlā muša

KĀPOSTU VĒLĀ MUŠA
Bioloģija:
Gadā viena paaudze. Mušas izlido, kad
augsnes temperatūra pupārija atrašanās dziļumā
sasniedz +18 0C. Lidošanas intensitāte palielinās
pēc nokrišņiem, jo tie aktivizē kūniņu attīstību.

Kūniņas iztur -33 0C, gaisa mitrumā zem 50% iet
bojā. Olas iet bojā pie +35 0C. Kāpostu vēlā muša ir
mazāk kaitīga salīdzinājumā ar agro mušu , jo tā
kāpostu stādījumos parādās vēlāk (jūnija beigās),
kad augu sakņu sistēma jau labi nostiprinājusies.
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Mehāniskie, bioloģiskie un agrotehniskie pasākumi kaitēkļa 
ierobežošanai. Jāiznīcina krustziežu dzimtas nezāles un 
jāveic augsnes dziļaršanu rudenī.

Trihogrammas izlaišana 1 g/ha, sākoties olu dēšanai vai 
profilaktiski tauriņu masveida lidošanas laikā.

Lai atvilinātu spradžus no kāpostaugu lauka, tam apkārt 1-2 
m platumā iesēj vasaras rapsi. Labs risinājums ir arī speciāli 
izveidotu 1-2 m platu ziedu joslu ierīkošana gar lauka malu 
pa perimetru.

Dabiskie ienaidnieki - mārītes, zeltactiņas, ziedmušas.

86

Kāpostaugu kaitēkļu ierobežošana

Daugavpils, 2021.



87

Sīpolu kaitēkļi
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Sīpolu muša
(Delia antiqua ) 

Saimniekaugi –sīpolus, ķiplokus, puravus, tulpes, hiacintes, narcises, skalbes.
Bojājumi –kāpuri iegraužas sīpolos un izēd parenhīnas audus. Dažreiz tie sastopami sīpolu lokos. 
Bojātie loki dzeltē, bet stipras invāzijas gadījumā augs aiziet bojā.
Saimnieciskā nozīme – bieži sastopama un nereti nodara lielus kaitējumus, it sevišķi sīpoliem. 
Reizēm tā kopā ar ziedmušu gandrīz pilnīgi iznīcina sīpolu ražu. Sevišķi bieži tas notiek nelielos 
dārziņos. 
Bioloģija - Gadā attīstās 2 paaudzes. Pavasarī kāpuri
iekūņojas un mušas izlido maija beigās vai jūnija sākumā.
Olas dēj grupās pie sīpolu lakstu pamata, uz sīpola vai uz
augsnes sīpolu tuvumā. Izšķīlušies kāpuri iegraužas sīpolos
caur lakstu pamatni un saknēm. Vienā sīpolā var atrast līdz
70 kāpuriem. Pēc 2-3 nedēļām kāpuri iekūņojas augsnē
bojātā auga tuvumā, no kūniņām iznākušās mušas atkal dēj
olas un attīstās otrās paaudze. Septembrī pieaugušie kāpuri
augsnē izveido pupāriju un tur pārziemo.
Pārziemo – kāpuri pupārijos augsnē 5-10 cm dziļumā.
Dabiskie ienaidnieki – īsspārnis, panglapsene, kāpurlapsene.
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Ierobežošana:
* jāizmanto pareiza augu seka;
* jāstāda vesels stādāmais materiāls, kas nav
invadēts ar kāpuriem un kūniņām;
* augšanas laikā visi bojātie augi jāizrauj un jāiznīcina;
* mušu lidošanas laikā augus var apsmidzināt ar 
insekticīdiem, bet apkarojot kāpurus ar insekticīdu 
šķidrumu aplej augus. Lai iznīcinātu pieaugušās mušas, augi 
jāapsmidzina pirms oliņu dēšanas, bet kāpuri jāiznīcina to 
masveida šķilšanās laikā;
* nelielās platībās mušas var izķert ar dzeltenajiem līmes 
vairogiem. 
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Tabakas tripsis
(Thrips tabaci) 

Saimniekaugi – sīpolu ģints augu, 
krustziežu, čemurziežu, rožu, liliju, nakteņu, 
gundegu dzimtas augus.
Pieaugušie īpatņi un kāpuri sūc šūnsulu no 
šo augu lapām un ziediem.Sūcienu vietās 
rodas gaiši punkti, kas stipras invāzijas 
gadījumā saplūst, veidojot dzeltenīgus vai 
sudrabainus plankumus, Bojātās lapas un 
zedi novīst. Stipri cieš augu attīstība.
Saimnieciskā nozīme – dažreiz savairojas

masveidā.
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Tabakas tripsis
(Thrips tabaci) 

. 

Bioloģija - Gadā attīstās laukā -2-3, 
siltumnīcās 7-8 paaudzes. Pavasarī 
tripši sūc barības augu. Olas dēj zem 
lapu epidermas. Viena mātīte izdēj 
līdz 100 olu. Jaunie kāpuriņi izšķiļas 
pēc 4-6 dienām un sūc sulu no 
lapām un ziediem. Kāpuri aug 8-12 
dienas, pēc tam ielien augsnē un 
pēc dažām dienām pārvēršas par 
pieaugušiem īpatņiem. Pilns 
attīstības cikls ilgst 25-40 dienas, 
pēc tam turpinās otrās, trešās utt. 
Paaudzes attīstība. Pārziemo –
Pieaugušie īpatņi augsnē, zemsedzē.
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Tabakas tripsis
(Thrips tabaci) 

.

Ierobežošana:
* ja tripšu daudz, tos apkaro ar kontaktdarbības vai augu 
intoksikācijas insekticīdiem.
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 Kāpuri grauž burkānu malējos audus

 Bojāto augu lapas kļūst sarkanīgi violeti vai dzelteni

 Bojātās vietas inficē sēnes un baktērijas

 Stipras infekcijas gadījumā augi iet bojā

 Daļa bojāto burkānu kopā ar kāpuriem nokļūst
pagrabos, kur kāpuri turpina attīstību.

Burkānu muša  
(Psila rosae)
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Burkānu kaitēkļi
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Burkānu muša 

Psila rosae
• Bieži savairojas masveidā, it īpaši mazās

sējumu platībās.

• Gadā attīstās 2 paaudzes.

• Veicina - vieglās, smilšainās augsnēs
augoši burkāni.

95Daugavpils, 2021.



Burkānu muša

Psila rosae

Ierobežošana:

 augsekas ievērošana;

 čemurziežu nezāļu iznīcināšana;

 augsnes pieraušana burkānu rindā;

 pareiza sējas laika ievērošana;

 dzelteno līmes vairogu izmantošana;

 insekticīdu lietošana mušu lidošanas laikā.
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Burkānu lapu blusiņa

Trioza viridula

• Kāpuri un pieaugušie īpatņi sūc šūnsulu no
burkānu lapām.

• Sūcienu ietekmē lapas deformējas, veidojas īpatnēji
lapu sačokurojumi.

• Stipras invāzijas gadījumā augi nīkuļo un pat
• aiziet bojā.
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Burkānu lapu blusiņa
Trioza viridula

Ierobežošana:

 vēlā sēja;

 burkānu sējumu ierīkošana pēc 
iespējas tālāk no egļu mežiem;

 insekticīdi jālieto lapu blusiņas 
masveida lidošanas laikā, vai 
kāpuru šķilšanās laikā.
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Augļu koku un ogulāju kaitēkļi
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Jāņogulāju sarkanpangu laputs
 Sarkanbrūnas jāņogu lapas, kas sačokurojušās un deformējušās. Ēnā augošām

jāņogām - lapas gaiši zaļas.
 Jāņogas bojā laputis - tās sūc sulu lapu apakšpusē, sūkuma vietās lapa paceļas uz

augšu un deformējas. Bojātās lapas virspuse, kuru apspīd saule, kļūst sarkanbrūnas.
Noēnotajās vietās augošajām jāņogām lapas ir zaļganbālas.

 Gadā attīstās 8-10 paaudzes. Pavasarī jauno lapiņu plaukšanas laikā izšķiļas kāpuri,
kas sūc sulu lapu apakšpusē (lapa sūkumu vietā paceļas uz augšu un deformējas,
bojātā vieta kļūst sarkanbrūna lapas virspusē). Jāņogulāju sarkanpangu laputs
attīstību veicina silts un sauss laiks. Jūnijā attīstās spārnotās mātītes, kas aizlido uz
panātrēm, akļiem, māterēm, sārmenēm vai citiem augiem, tāpēc vasaras beigās uz
jāņogām laputu ir diezgan maz. Apmēram, septembra vidū, pēc kopulācijas ar
tēviņiem, laputis sāk dēt oliņas uz jāņogu zariem.

 Jāņogulāju sarkanpangu lapušu olas pārziemo uz jāņogu zariem.
 Jāņogulāju sarkanpangu laputs dabiskie ienaidnieki ir ziedmuša, divpunktu mārītes

kāpuri, parazītiskie plēvspārņi.
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Jāņogulāju sarkanpangu laputs

Ierobežošana:
• nogriežot un iznīcinot invadētās zaru galotnes. Ja stādījumā

bojājumu ir daudz, var izmantot insekticīdus, ievērojot
nogaidīšanas laiku pirms ražas vākšanas;

• nezāļu apkarošana (nezāļu ravēšana- nātres, panātres, māteres,
sārmenes, it īpaši jūnijā, lai jāņogulāju sarkanpangu laputij
nebūtu kur vasarot.
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Jāņogulāju sarkanpangu laputs

Ierobežošana:
• mazdārziņā – ja ogulāju nedaudz, laputs profilaksei var

izmantot 3 – 5 % zaļo ziepju šķīdums
• AAL lietošana pirms jāņogu ziedēšanas vai tūlīt pēc

ziedēšanas, ja bojāta katra 10 - 12 jāņogu lapa (3.klases augu
aizsardzības līdzekļi insekticīdi ir – Neemazal, Mavrick Vita.
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Lapu koku tinējsmecernieks
Smecernieks ir 5.5-9.5 mm garš, zilganzaļš, ar skaistu metālisku 
struktūrkrāsojumu. Uz segspārniem izvietotas vairākas punktotas garensvītras. 
Tēviņam priekškrūšu vairoga sānos katrā pusē ir pa dzelksnim. Ola ovāla, ap 
1mm gara, balta. Kāpurs līdz 8 mm garš, balts vai dzeltens. Kūniņa 5-6 mm 
gara, sākumā dzeltena, vēlāk kļūst tumšāka. Sastopams Eiropā, Sibīrijā, 
Kaukāzā un Vidusāzijā. Tinējsmecernieki sastopami uz dažādiem lapu kokiem-
bērziem, apsēm, lazdām, bumbierēm, ābelēm, plūmēm un citiem augļu 
kokiem. 
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Lapu koku tinējsmecernieks

Zilganzaļajām, spīdīgajām vabolēm gadā attīstās viena paaudze. Ziemo imago 
stadijā augsnes virskārtā un zemsedzē. Tinējsmecernieki ziemošanas vietas 
atstāj, kad lapu kokiem sāk plaukt pumpuri. 
Zilganzaļās vaboles- tinējsmecernieki izgrauž plaukstošajos pumpuros un lapās 
dziļus robus. Vēlāk katrā cigārveida lapu tinumā (lapu vīstoklī) vaboles iedēj 4-8 
un pat vairāk olas. Izšķīlušies kāpuri ir līdz 8 mm gari, bālgani, tie grauž vīstošās, 
satītās lapas. Vēlāk satītās lapas nobirst zemē un pieaugušie kāpuri iekūņojas 
augsnes virskārtā. 
No kūniņām iznākušās vaboles grauž bumbieru lapas un rudenī uzmeklē 
ziemošanas vietas augsnes virskārtā un zemsedzē. 
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Lapu koku tinējsmecernieks
Ierobežošana:
• nelielās platībās lapu tinumus var noraut un iznīcināt;
• insekticīdu lietošana tinējsmecernieka apkarošanai 

vajadzīga reti;
• ja smecernieks savairojas lielā skaitā, var lietot kontakta 

iedarbības insekticīdus. 
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Upeņu pumpuru ērce
Bojājumi – bojā upeņu pumpurus. Pavasarī invadētie 
pumpuri veidojas lieli, apaļi un neizplaukst, pumpuri ir 
dzelteni zaļganā krāsā, lielāki un apaļāki par veselajiem- tie 
atgādina mazas kāpostgalviņas. Agrā pavasarī šos slimos 
pumpurus var labi pamanīt starp nenobriedušajiem 
veselajiem pumpuriem. Ērču bojātie pumpuri neizplaukst. 
Vēlāk pumpuri nobrūnē un nobirst. Saimnieciskā nozīme –
ļoti kaitīgs upenēm. Izplata mikoplazmu ierosinātu slimību –
upeņu pilnziedainību. Ērces pēc tam pāriet uz veselajiem 
pumpuriem. Katrā pumpurā var iemitināties līdz 8000 šo 
kaitēkļu. Bioloģija- Gadā attīstās 4-5 paaudzes.

Pumpuru briešanas laikā mātītes dēj olas pumpuros. Pavasarī uzbriedušos pumpuros attīstās 
divas paaudzes, šajā laikā pumpurā var atrast vairākus tūkstošus ērču. Upeņu ziedēšanas 
laikā ērces migrē uz veģetatīvajiem pumpuriem, kur attīstās vēl 2 paaudzes. Attīstību veicina 
– silts, sauss laiks. Pārziemo – pieaugušas ērces upeņu pumpuros. Dabiskie ienaidnieki –
plēsīgās ērces, spožlapsenītes, tripši.
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Upeņu pumpuru ērce
.

Ierobežošana:
*visi bojātie pumpuri agri pavasarī jāsalasa un jāsadedzina. Ja 
krūms ļoti bojāts, visi zari jāizgriež līdz pamatnei un jāsadedzina;
*atstāj tikai apakšējos zars, ko pieliec zemei, nostiprina un apber 
ar 10-15 cm biezu augsnes slānīti. Ērces aizies bojā, bet no 
pieliektā zara izaugs jauni, veseli dzinumi;
*upenes kārtīgi jāmēslo ar organisko mēslojumu- katram 
krūmam 5-6 spaiņi kūtsmēslu.
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Upeņu pumpuru ērce
.

Ierobežošana:
*efektīva ir krūmu termiskā apstrāde: uzvāra ūdeni un ar lejkannu 
nolaista krūmus un apdobes. Laistāmā ūdens temperatūrai ir 
jābūt ne augstākai par 80°C. Apstrāde jāveic aprīlī - pirms 
pumpuru plaukšanas; 
*šādā veidā var iznīcināt arī dažādus citus ogulāju kaitēkļus, kā arī 
sēnīšu izraisītas slimības. Līdzīgi var apstrādāt arī ērkšķogulājus;
*pavasarī bojāto zaru vai krūmu izgriešana un iznīcināšana;
*vesela stādāmā materiāla izmantošana;
*augu aizsardzības līdzekļu lietošana pirms upeņu ziedēšanas.
. 
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