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Anotācija 

Darba temats - Balto galviņkāpostu šķirnes ‘Kamennaja golova’ un hibrīdu ‘Jaguar 

F1’ un ‘Megaton F1’salīdzinājums. Darba autore – Kārsavas vidusskolas 11.a kl. skolniece 

Aivita Nalivaiko, darba vadītāja: bioloģijas un ķīmijas maģistre, skolotāja Valentīna Tuče. 

Darbā analizēts – balto galviņkāpostu šķirne ‘Kamennaja golova’ un hibrīdi ‘Megaton 

F1’ un ‘Jaguar F1’ pēc dažādiem kritērijiem. 

Darba mērķis: Izaudzēt un salīdzināt balto galviņkāpostu šķirni ‘Kamennaja golova’ 

un hibrīdus ‘Megaton F1’ un ‘Jaguar F1’. 

Darba uzdevumi: 

1.Velēnu karbonātaugsnē izaudzēt galviņkāpostu hibrīdu ‘Megaton F1’, ‘Jaguar F1’ un 

šķirnes ‘Kamennaja golova’ 10 galviņkāpostus; 

2.Salīdzināt iegūto galviņkāpostu “galviņu” apkārtmērus, svaru, diametru, lapu krāsu un lapu 

daudzumu pie kacena, kacena garumu un tā diametru; 

3.Salīdzināt galviņkāpostu šķirnes un hibrīdu sulas garšu un krāsu pirms un pēc skābēšanas; 

4.Salīdzināt galviņkāpostu garšu un krāsu pirms un pēc skābēšanas. 

Pētījumā tika secināts, ka visizdevīgāk audzēt galviņkāpostu hibrīdu ‘Jaguar F1’, 

savukārt mazāk izdevīgi - galviņkāpostu šķirni ‘Kamennaja golova’.  

Atslēgas vārdi: galviņkāposts, šķirne, hibrīds, lapu pumpurs (turpmāk tiks saukts „galviņa”). 

Darbs satur 16 lapas, 6 tabulas, pielikumu ar 11 attēliem. Darba praktiskajā gaitā 

veikta galviņkāpostu „galviņu” un sulas salīdzināšana. Darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, 

salīdzināti un attēloti 6 tabulās un 11 attēlos. 

 

Annotation 

The topic of work – Comparison of white head cabbage ‘Kamennaja golova’ and 

hybrids ‘Jaguar F1’, ‘Megaton F1’. Author of the work: Karsava Secondary School student 

Aivita Nalivaiko. Supervisor: Master of biology and chemistry, teacher Valentīna Tuče. 

The paper analyzes the white cabbage variety ‘Kamennaja golova’ and the hybrids 

‘Megaton F1’ and ‘Jaguar F1’ according to various criteria. 

The aim of the work: to grow and compare the white-head variety ‘Kamennaja 

golova’ and hybrids ‘Megaton F1’, ‘Jaguar F1’. 

Tasks: 

1.To grow in the turmeric carbon black soil head cabbage hybrids ‘Megaton F1’ and ‘Jaguar 

F1’ and variety ‘Kamennaja golova’ ten heads of every variety; 

2.To compare girth, weight and diameter of the grown heads as well as leaf color and number 

of leaves at a certain distance to the cabbage stalk, the lenght of the cabbage stalk and its 

diameter; 

3.To compare the juice taste and color of the cabbage variety and hybrids before and after 

pickling; 

4. To compare the taste and color of the cabbage before and after pickling; 

The study concluded that the best crop was produced by the ‘Jaguar F1’ white-head 

cabbage, while the worst – the cabbage variety ‘Kamennaja golova’. 

Keywords: head cabbage, variety, hybrid. 

The work contains 16 pages, 11 images, 6 tables, annexe. In the practical work head 

cabbage „head” and their juice are compared. The results of the work are summarized, 

analyzed, compared and displayed in 6 tables and 11 images. 
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Ievads 
Kāposti ir pārtikā bieži lietojamie dārzeņi Eiropā. To dzimtene ir Rietumeiropa, bet 

lielākā daļa sugu cēlušās Vidusjūras apgabalā. Latvijā kāpostus audzē no XI gadsimta. [2] 

Visbiežāk pasaulē audzētie kāposti ir galviņkāposti. Pēc „galviņu” ienākšanās laika tos 

iedala agrajos, vidējos un vēlajos galviņkāpostos. Pēc „galviņu” krāsas tos iedala baltajos 

galviņkāpostos un sarkanajos galviņkāposts. Tika izvēlēta izaudzēt un salīdzināt viena 

galviņkāpostu šķirne un divi galviņkāpostu hibrīdi. Pētījums tika veikts 2 gadu garumā, kur 

1.gadā tika pētīta un analizēta literatūra, bet 2. gadā tika veikts praktiskais pētījums un 

analizēti rezultāti. Galviņkāposti tika audzēti velēnu karbonātaugsnē. (sk. 10. pielikumu)  

 

Tēmas aktualitāte: Veselīga uztura nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem, balstoties uz 

Veselības ministrijas 2007. gada 8.augusta rīkojumu Nr. 126, kurā aprakstīti ieteikumi augu 

un dārzeņu lietošanai uzturā.  

 

Pētāmā problēma: Kuru no baltajiem galviņkāpostiem - šķirni ‘Kamennaja golova’, hibrīdu 

‘Jaguar F1’ vai ‘Megaton F1’ ir saimnieciski izdevīgāk audzēt velēnu karbonātaugsnē, 

nelietojot minerālmēslojumu, lai iegūtu iespējami augstāku ražu? 

 

Praktiskais pielietojums: 

 1.Informēt Kārsavas vidusskolas skolēnus skolas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē 

ar iegūtajiem rezultātiem par iepriekšminēto galviņkāpostu ražīgumu, kā arī ieteikt 

piemērotākos galviņkāpostus audzēšanai piemājas saimniecībās velēnu karbonātaugsnē. 

2.Iepazīstināt sabiedrību ar pētījuma rezultātiem, izmantojot  Kārsavas vidusskolas mājas 

lapu, kurā ievietots šis pētnieciskais darbs. 

 

Darba nosaukums: ”Balto galviņkāpostu šķirnes ‘Kamennaja golova’ un hibrīdu ‘Jaguar F1’ 

un ‘Megaton F1’ salīdzinājums”. 

 

Mērķis: Izaudzēt un salīdzināt balto galviņkāpostu šķirni ‘Kamennaja golova’ un hibrīdus 

‘Megaton F1’ un ‘Jaguar F1’. 

 

Uzdevumi: 

1. Velēnu karbonātaugsnē izaudzēt galviņkāpostu hibrīdu ‘Megaton F1’, ‘Jaguar F1’ un 

šķirnes ‘Kamennaja golova’ 10 galviņkāpostus; 

2. Salīdzināt iegūto galviņkāpostu “galviņu” apkārtmērus, svaru, diametru, lapu krāsu un 

lapu daudzumu pie kacena, kacena garumu un tā diametru; 

3. Salīdzināt galviņkāpostu šķirnes un hibrīdu sulas garšu un krāsu pirms un pēc 

skābēšanas; 

4. Salīdzināt galviņkāpostu garšu un krāsu pirms un pēc skābēšanas. 

Hipotēze: Visizdevīgāk audzēt ‘Jaguar F1’ galviņkāpostus, jo, spriežot pēc apraksta uz sēklu 

paciņas, kā arī atsauksmēm internetā, tiem jābūt ļoti ražīgiem, ar lielām „galviņām” un 

piemērotiem skābēšanai. 

 

Pielietotās pētnieciskās metodes: 

 praktiskā metode; 

 salīdzinošā metode. 

 

Zinātniski pētnieciskais darbs sastāv no titullapas, anotācijas, satura rādītāja, ievada, 

galvenās daļas, secinājumiem, izmantotās literatūras un pielikuma. 
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1. LITERATŪRAS APSKATS 

1.1.Kāpostu raksturojums 
Kāposti ir augu valsts segsēkļu nodalījuma divdīgļlapju klases krustziežu dzimtas 

kultūraugi. Kāpostu auglis ir pākstenis ar vairākām sēklām. Krustziežu (kāpostu) dzimtai 

raksturīgi sīki ziedi, kas sakārtoti skrajā ķekarā; vainags kārtns, dzeltens vai retāk balts. Zieds 

veidots no 4 kauslapām un 4 vainaglapām, kuras novietotas krusteniski viena pret otru. 

Putekšņlapas ir 6, no kurām 2 ārējās ir īsākas, bet 4 iekšējās garākas, auglenīca viena, kas 

sastāv no 2 augļlapām, sēklaizmetņu daudz. Ziedkopā pirmie uzplaukst apakšējie ziedi. 

Putekšņi smagi, jo pārklāti ar vaska kārtiņu; tos pārnēsā galvenokārt kukaiņi. Kāposti ir 

svešapputes augs. [7] 

Kāpostu ģintī ietilpst 43 sugas. Pazīstamākās kāpostaugu varietātes ir galviņkāposti, 

rožu kāposti jeb Briseles kāposti, brokoļi jeb sparģeļu kāposti, lapu jeb kacenu kāposti, 

ziedkāposti, virziņkāposti jeb Savojas kāposti un lopbarības kāposti. [12]  

Senie grieķi uzskatīja, ka kāpostu sula dziedē ievainojumus un ir labs līdzeklis pret 

bezmiegu. Latviešu tautas medicīnā kāpostu sulu lietoja pret dažādām kuņģa kaitēm. [2] 

 

1.2. Kāpostu uzturvērtību salīdzinājums 
Kāposti satur līdz 4% olbaltumvielu, 16 aminoskābes. Baltajos galviņkāpostos ir 

apmēram 50 mg% C vitamīna. Kāposti satur visvairāk tādus mikroelementus kā kālijs, kalcijs, 

nātrijs.  

Sarkanajos galviņkāpostos ir vairāk olbaltumvielu un tie ir barojošāki nekā baltie 

galviņkāposti, kā arī satur vairāk vērtīgu mikroelementu (kobaltu, dzelzi, varu). Ziedkāposti ir 

bagāti ar ogļhidrātiem, olbaltumvielām, tajos ir vairāk askorbīnskābes un mikroelementu nekā 

galviņkāpostos. Savojas kāpostos jeb virziņkāpostos ir līdz 0,9mg% A vitamīna un līdz 100 

mg% C vitamīna. Pekinas kāposti satur vairāk B1, B2, A un C vitamīnu nekā galviņkāposti, 

bet C vitamīna daudzums labos augšanas apstākļos sasniedz 80 miligramprocentus. Lapu 

kāpostu lapas satur 5-6 mg% karotīna un 100-150 mg% C vitamīna. Sparģeļu kāposti jeb 

brokoļi ir ziedkāpostiem radniecīgs augs, kas satur 85-110 mg% C vitamīna un 0,3 -1,0 mg% 

karotīna. [4] 

Katram iedzīvotājam gadā būtu ieteicams patērēt 35-55 kg dažādu kāpostu, no tiem 

12-18 kg skābētā veidā.  

Baltajos galviņkāpostos ir daudz vitamīnu (īpaši C) un dažādu minerālvielu: kālija, 

fosfora, magnija, kalcija, dzelzs, molibdēna, kobalta. Kāpostos ir daudz šķiedrvielu, bet to 

enerģētiskā vērtība ir zema, tāpēc ieteicami tiem, kas cīnās pret aptaukošanos, kā arī cukura 

diabēta slimniekiem. Kāposti uzlabo asins sastāvu, pazemina asinsspiedienu, ir ieteicami 

aterosklerozes, sirds un asinsvadu slimniekiem. Skābētos kāpostos vitamīni nezūd, bet pat 

nostiprinās. [5] Kāposti satur arī daudz B grupas vitamīnus, kāliju un aminoskābes. 

 

1.3. Galviņkāpostu morfoloģiskās pazīmes 
Galvenās morfoloģiskās pazīmes, kuras raksturo galviņkāpostu šķirņu tipiskākās 

atšķirības, ir šādas: „galviņas” veids; ārējā kacena garums; lapas veids; lapas plātnes forma un 

krāsa, virsma, malas veidojums, dzīslojums; lapas kāta garums. Ir arī mazāk patstāvīgas 

pazīmes, kas var mainīties apkārtējās vides ietekmes rezultātā: lapu rozetes un „galviņas” 

lielums, iekšējā kacena garums un lapas sarmojums. [4] 
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1.3.1. Kacens 
Ārējais kacens ir stublāja daļa, kuru neietver lapas. To mēra no sakņu kakla līdz 

pirmajai lapai. Kacens var būt īss (līdz 16 cm), vidēji garš (16-20 cm) vai garš (garāks nekā 

20 cm). Kacena garums ir atkarīgs arī no augšanas apstākļiem: nelabvēlīgos apstākļos, 

piemēram, ja augs cieš no sausuma, kacens izaug garāks. 

Iekšējo kacenu uzskata par īsu, ja tā garums nepārsniedz trešdaļu no „galviņas 

garuma”; pusgarš kacens sniedzas līdz pusei no „galviņas”, bet garš pārsniedz pusi no 

„galviņas” garuma. Iekšējā kacena garums ir atkarīgs no augšanas apstākļiem. [4] 

 

1.3.2. Lapu rozete, lapas 
Par lapu rozeti sauc visu augu ar lapām un „galviņu”. Izšķir trīs rozetes veidus: maza 

(tās diametrs nepārsniedz 60 cm), vidēja lieluma (diametrs ir 60-80 cm) vai liela (diametrs ir 

vairāk nekā 80 cm garš). Lapu rozete izveidojas mazāka augsnēs, kurās trūkst ūdens un 

barības vielu. Rozete ir kupla, ja lapas ir ar kātiem, vai blīva, ja lapas ir sēdošas. [1] 

Svarīgs ir lapu novietojums rozetē. Lapas ir horizontālas, ja tās aug paralēli augsnes 

virsmai. Tās var būt arī nedaudz paceltas, pusstāvus vai stāvus. Lapu stāvoklis ir atkarīgs no 

tā, cik bieži augi ir sastādīti.  

Kāpostu šķirnes labi raksturo arī lapu veids. Katrai šķirnei raksturīgas ir apakšējās – 

otrās rindas lapas. Kāpostiem ir veselas un lirveida lapas.  

Raksturīga pazīme ir arī lapas forma kopā ar tās kāta garumu. Sēdošām lapām kāta 

nav. Par īsu apzīmē kātu, kura garums ir 4-10 cm, vidēji garš kāts ir 10-15 cm, bet garš kāts ir 

garāks par 15 cm. Gar kātu var būt nolaidena lapas plātne. 

Lapas plātnes lielumu nosaka pēc lapas plātnes garuma. Lapas plātne ir maza, ja tās 

garums ir 25-40 cm, vidēji liela, ja tās garums ir 40-50 cm, bet lielas lapas garums pārsniedz 

50 cm. Lapas plātne var būt plakana, maz ieliekta, stipri ieliekta, karotveidā ieliekta vai 

izliekta pa galveno dzīslu. Lapas plātnes virsma var būt gluda vai krokaina. Lapas plātnes 

dzīslojums var būt plūksnains vai vēdekļveida. Lapas plātnes mala var būt gluda, viļņota vai 

krokaina. Lapas plātnes formas var būt iegarenas, ieapaļas vai platas. 

Lapas plātne var būt gaišzaļa, tumšzaļa, pelēkzaļa, zilganzaļa, zaļgani violeta, raiba, 

zilganpelēki violeta, sarkani violeta. Kāpostu lapām ir raksturīgs vaska sarmojums, kas var 

būt vāji, vidēji vai stipri izteikts. Tā izveidošanos veicina augsnes un gaisa sausums. [4] 

 

1.3.3. „Galviņas” veids 
„Galviņas” veids ir viena no svarīgākajām šķirni raksturojošām īpašībām. Izšķir 

apaļas, plakanas, ieapaļi plakanas, konusveids, ovālas „galviņas”. „Galviņas” lielums ir 

atkarīgs no augšanas apstākļiem, tas var mainīties ļoti plašās robežās. „Galviņas” ir mazas, ja 

diametrs ir 10-18 cm, vidēja lieluma, ja diametrs ir 20-25 cm, vai lielas, ja diametrs ir 25 cm 

un lielāks. 

Šķirnei raksturīga īpašība ir „galviņas” blīvums. Izšķir ļoti irdenas, irdenas, vidēji 

blīvas, blīvas un ļoti blīvas galviņas. Blīvumu ietekmē arī nogatavošanās pakāpe un augšanas 

apstākļi. [4] 
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1.3.4. Augšanas ilgums 
Izšķir agrīnās šķirnes (no sadīgšanas līdz tehniskajai gatavībai paiet 90-115 dienas); 

vidēji agrīnās šķirnes (veģetācijas periods ir 115-125 dienas); vidēji vēlīnās šķirnes 

(veģetācijas periods ir 125-150 dienas) un vēlīnās šķirnes (sasniedz gatavību pēc 150 un 

vairāk dienām). [4] 

 

1.4. Baltie galviņkāposti 

1.4.1. Balto galviņkāpostu izcelšanās 
Baltie galviņkāposti it lapu dārzeņi, no kuriem ēšanai izmanto „galviņu”, kas 

veidojusies no lapām. Šo kāpostu izcelsmes pirmsākumi ir meklējami Grieķijā un senās 

Romas piekrastes rajonos. Sākotnēji kāpostus izmantoja medicīnā kā pretiekaisuma līdzekli, 

bet vēlāk sāka izmantot arī ēdienu gatavošanā. [6] 

 

1.4.2. Kāpostu audzēšana no sēklas līdz sēklai 
Balto galviņkāpostu sēklas ir lodveida vai ieapaļas, viegli saspiestas, tumši iesarkani 

brūnas, ar pelēku sarmojumu, viegli šūnainu virsmu. Vienā gramā ietilpst aptuveni 200-330 

sēklas. Kāpostu sēklām sēklapvalks viegli laiž cauri ūdeni, tādēļ šīs sēklas ātri uzbriest.. [4] 

Sēklapvalka epidermas šūnas ir ovālas, dažāda lieluma; zem epidermas šūnām atrodas 

sklerenhīmas šūnas ar lielām starpšūnu telpām. Tad seko pigmentētu šūnu kārta. 

Olbaltumvielas saturošās šūnas ir četrstūrainas, graudainas. [11] 

Baltajiem galviņkāpostiem hipokotils (dīgļstumbra daļa, kas atrodas zem dīgļlapām) ir 

īss, gluds, ar lielām, gaļīgām, nierveida tumši zaļām dīgļlapām, augšējā daļā intensīvi violets. 

Epikotils (dīgļstumbra daļa, kas, sēklai dīgstot, izaug starp dīgļlapām un pirmajām lapām) ir 1 

– 2 cm garš. Pirmā īstā lapa bez matojuma. Lapas mala vāji robaina, virsma gluda, spīdīga, 

zaļa. Lapas plātnes pamats ieapaļš, dzīslojums vēdekļveida.  

Baltajiem galviņkāpostiem izšķir divējādas lapas – veselas un lirveida. Lirveida lapai 

raksturīga dziļi šķelta lapas plātnes apakšējā daļa, atšķeltie segmenti bieži ieritinājušies.  

Kāposta „galviņa” ir galotnes pumpurs ar to aptverošām un cieši pieguļošām lapām. 

[9] Augšanas sākumā galotnes pumpurs ir atvērts un ļoti darbīgs, tāpēc strauji aug lapas. 

Veģetācijas perioda vidū pumpurs vairs neatveras, bet izaug liels, blīvs, etiolēts – to parasti 

dēvē par kāposta galviņu. [6] 

Galviņkāposti ir divgadīgs augs. Pirmajā gadā vasas galos attīstās pumpurveida 

„galviņa”, bet otrā gadā veidojas zarots stublājs ar ziediem un augļiem.[2] 

Latvijā kāpostus pārsvarā audzē no dēstiem – pārstādot tos uz lauka agrajai ražai jau 

aprīļa vidū, bet vēlajai, uzglabājamajai ražai - aprīļa beigās, maija sākumā. [6] 

 

1.5.Kāpostu uzglabāšana 
Kāpostu uzglabāšanai vadošie Latvijas kāpostu audzētāji (SIA „Dimdiņi Agro”, z/s 

„Galiņi”, z/s„Kaži”, z/s„Sīļi”) ir uzcēluši speciālas glabātuves, kas ir aprīkotas ar 

aukstumiekārtām. Kāposti tiek saudzīgi ievietoti koka vai cinkota metāla konteineros un bez 

pārkraukšanas ievesti dzesēšanas kamerās. Novācot kāpostus tos īpaši saudzīgi jāievieto 

uzglabāšanas konteineros, jo katra bojājuma vieta kāpostam var kļūt par infekcijas perēkli, 

kas ātri vien sāk bojāt gan pašu kāpostu, gan arī blakus esošās „galviņas”. [6] 
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1.6. Kāpostu kaitēkļi un slimības 

1.6.1. Kāpostu kaitēkļi 
Galviņkāpostu nozīmīgākie kaitēkļi ir kāpostu laputs, krustziežu spīdulis, svītrainais 

un citi spradži, kāpostu cekulkode, kāpostu pūcīte, kāpostu un rāceņu baltenis un kāpostu agrā 

un vēlā muša. Galviņkāpostiem kaitīgi ir arī gliemeži – visbiežāk lauku kailgliemeži un dārza 

vīngliemeži. Katrs no kaitēkļiem dažādi ietekmē galviņkāpostu augšanu un attīstību (sk. 8. 

pielikumu). Audzētajiem galviņkāpostiem tika novēroti tādi kaitēkļi kā kāpostu baltenis un 

dārza vīngliemeži. 

Kāpostu baltenis sastopas Eiropā, Sibīrijā, Indijā un Ziemeļāfrikā. Diezgan bieži 

savairojas masveidā. Siltā laikā tauriņi nereti atlido no Viduseiropas. Kāpuri kāpostu lapās 

grauž neregulārus robus. Ja kāpuru daudz, lapas tiek nograuztas gandrīz pilnīgi, neskartas 

paliek tikai lielākās dzīslas. Izveidojušos „galviņu” bojā reti. [8] 

Dārza vīngliemežu aktivitāte vairāk pieaug lietainos un vēsos laika apstākļos. Tie 

barojās galvenokārt naktī. Lapās un citās auga daļās tie izgrauž robainus caurumus. [3] 

 

1.6.2. Kāpostiem raksturīgās slimības 
Galviņkāpostiem raksturīgas tādas slimības kā krustziežu sausplankumainība, 

krustziežu sausā puve (joslainā plankumainība), krustziežu vadaudu bakterioze, krustziežu 

neīstā miltrasa, krustziežu sakņu augoņi, baltā puve, pelēkā puve, dārzeņu slapjā puve un 

krustziežu fuzariālā puve (sk. 9. pielikumu). Audzētajiem galviņkāpostiem tika novērota 

slimība, kuru dēvē par pelēko puvi. 

Pelēkās puves laikā uz kāpostu „galviņām” novērojami pūstošu audu plankumi, kas 

vēlāk pārklājas ar pelēku blīvu apsarmi. Slimību veicina augsts gaisa mitrums un gaisa 

temperatūra. Inficēšanos veicina arī visi mehāniskie bojājumi – kaitēkļu, krusas, putnu, 

kaplētāju vai tehnikas radītie. [3] 
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2. MATERIĀLI UN METODES 

2.1. Materiāli 

 3 dažādu balto galviņkāpostu sēklas ('Jaguar F1’, ‘Megaton F1’, ‘Kamennaja golova’); 

 mērlente (3 m); 

 lineāls (30 cm); 

 nazis; 

 svari (10 kg); 

 sulas spiede (Stollar); 

 3 mērcilindri (100 ml); 

 vārglāze (1000 ml); 

 cukurs (Dan Sukker); 

 sāls (LSTK); 

 18 burkas (3l). 

 

2.2. Praktiskā metode 
Velēnu karbonātaugsnē tika audzēti divu balto galviņkāpostu hibrīdu (‘Jaguar F1’, 

‘Megaton F1’), un vienas balto galviņkāpostu šķirnes (‘Kamennaja golova’) 10 galviņkāpostu 

augi. Visi 30 galviņkāpostu tika izaudzēti no iesētajām sēklām. Dēsti tika iestādīti velēnu 

karbonātaugsnē, tika vienādi kopti, ravēti, laistīti, vienā laikā novākti. Augšanas laikā tika 

noskaidroti un noteikti kāpostu kaitēkļi. Kad kāposti bija izauguši, lai tos varētu novākt, tika 

pētīta iegūto galviņkāpostu raža. Kāpostiem tika noteikts „galviņu” lielums, „galviņu” 

apkārtmēri, svars, kacena garums un diametrs, kā arī „galviņu” un lapu krāsa un forma.  

Attiecīgā daudzumā tika izspiesta galviņkāpostu sula un veikti novērojumi, pētot to 

trīs dienas. Kāposti tika ieskābēti. Tika izpētīta ‘MegatonF1’, ‘Jaguar F1’, ‘Kamennaja 

golova’ kāpostu lapu un arī kāpostu sulas garša un krāsa pirms un pēc skābēšanas (sk. 11. 

attēlu). 

 

 

2.3. Salīdzinošā metode 
Audzējot visu trīs galviņkāpostu šķirņu kāpostus, tika salīdzināta iegūtā galviņkāpostu 

raža, noteikta vidējā hibrīdu ‘Jaguar F1’, ‘Megaton F1’ un šķirnes ‘Kamennaja golova’ 

kāpostu masa, „galviņu” krāsa, forma, apkārtmēri, kā arī tika pētīta visu galviņkāpostu šķirnes 

un hibrīdu sula, vērojot un salīdzinot to trīs dienas pēc nogulšņu un putu daudzuma.  
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3. REZULTĀTI 

3.1. Balto galviņkāpostu hibrīds ‘Jaguar F1’ 
Darba izstrādes gaitā tika pētīts balto galviņkāpostu hibrīds ‘Jaguar F1’ (sk. 1. attēlu). 

Izpētot 10 šī hibrīda kāpostus, tika iegūti rezultāti, aprēķinātas vidējās vērtības, kas apkopotas 

darba analīzē redzamajās tabulās. Tika pētīts arī šķirnes kāpostu šķērsgriezums (sk. 2.attēlu). 

‘Jaguar F1’ šķirnes galviņkāpostiem ir apaļa, vidēja lieluma „galviņa” ar izliektām 

lapas plātnēm. „Galviņa” ir irdena, zaļganā krāsā. Iekšējais kacens pusgarš. Lapu rozete ir 

kupla, bet maza. Lapas rozetē novietotas pusstāvus. Lapas kāts īss. Lapas plātne maza (sk. 6. 

un 7. pielikumu). 

‘Jaguar F1’ hibrīds bija visizturīgākais pret kaitēkļiem un slimībām. Nebija 

novērojama kāposta „galviņas” pūšana. Tomēr kāpostu lapas nedaudz bojāja kāpostu balteņa 

kāpuri, kā arī ražas novākšanas laikā bija novērojami dārza vīngliemeži (sk. 10. attēlu). 

Tika pētīta arī galviņkāpostu sula (sk. 9. attēlu). No 0,5 kg ‘Jaguar F1’ galviņkāposta 

tika izspiesti 320 ml sulas. 100 ml tika pētīti 3 dienas; pētījuma gaitā tika novērotas izteiktas 

nogulsnes un arī putas nelielā daudzumā (sk. 9. tabulu). 

Apkopojot visus rezultātus, var secināt, ka ‘Jaguar F1’ šķirnes kāposti bija 

visizturīgākie pret kaitēkļiem, slimībām un 2017. gada vasaras laika apstākļiem (vēss un 

lietains) un deva vislabāko ražu. 

 

3.2. Balto galviņkāpostu hibrīds ‘Megaton F1’ 
Darba izstrādes gaitā tika pētīts balto galviņkāpostu hibrīds ‘Megaton F1’ (sk. 3. 

attēlu). Izpētot 10 šī hibrīda kāpostus, tika iegūti rezultāti, izrēķinātas to vidējās vērtības, kas 

apkopotas darba analīzē redzamajās tabulās. Tika pētīts arī katra kāposta šķērsgriezums (sk. 4. 

attēlu). 

‘Megaton F1’ galviņkāpostiem ir plakana, vidēja lieluma „galviņa” ar plakanām lapas 

plātnēm. „Galviņa” ir ļoti blīva, zilganzaļā krāsā. Iekšējais kacens ir pusgarš. Lapu rozete ir 

kupla, vidēja lieluma. Lapu novietojums lapu rozetē – nedaudz paceltas. Lapas kāts īss, lapas 

plātne vidēji liela (sk. 6. un 7. pielikumu).  

Hibrīds ‘Megaton F1’ bija mazāk izturīgs pret mitrajiem laika apstākļiem, kā arī pret 

kaitēkļiem un slimībām kā hibrīds ‘Jaguar F1’. Tam bija novērojami kāpostu balteņu kāpuri 

un ražas novākšanas laikā – dārza vīngliemeži. Divām no ‘Megaton F1’ galviņām bija nelieli 

pelēkās puves laukumi.  

No 0,5 kg hibrīda ‘Megaton F1’ „galviņas” tika izspiesti 260 ml sulas. Tas ir 

vismazākasi sulas daudzums, salīdzinot ar ‘Jaguar F1’ un ‘Kamennaja golova’ 

galviņkāpostiem. Pētot 100 ml šīs sulas 3 dienas (sk. 9. attēlu), tika secināts, ka putas tai 

veidojās mazā daudzumā, bet bija izteiktas nogulsnes (sk. 9. tabulu). 

Apkopojot visus novērojumus un rezultātus, var secināt, ka ‘Megaton F1’ 

galviņkāposti deva labu ražu, tomēr ne tik labu, kā ‘Jaguar F1’ galviņkāposti. Tie ir piemēroti 

audzēt vēsās un lietainās vasarās. 

 

3.3. Balto galviņkāpostu šķirne ‘Kamennaja golova’ 
Darba izstrādes gaitā tika pētīta balto galviņkāpostu šķirne ‘Kamennaja golova’ (sk. 5. 

attēlu). Izpētot 10 šīs šķirnes kāpostus, tika iegūti dažādi rezultāti, izrēķinātas to vidējās 

vērtības un apkopotas darba analīzē redzamajās tabulās. Tika pētīts arī katra kāposta 

šķērsgriezums (sk. 6. attēlu). 
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‘Kamennaja golova’ šķirnes galviņkapostiem ir plakana, vidēja lieluma „galviņa” ar 

nedaudz izliektām lapas plātnēm. „Galviņa” ir ļoti irdena, gaišzaļā krāsā. Iekšējais kacens 

pusgarš. Lapu rozete kupla, maza. Lapas rozetē novietotas pusstāvus. Lapas kāts – īss. Lapas 

plātne maza (sk. 6. un 7. pielikumu). 

Salīdzinot ar ‘Jaguar F1’ un ‘Megaton F1’ hibrīdiem, šķirne ‘Kamennaja golova’ bija 

vismazāk izturīga pret kaitēkļiem un slimībām. Šīs šķirnes galviņkāpostiem tika novēroti 

kāpostu balteņu kāpuri, dārza vīngliemeži un četrām galviņām bija novērojama pelēkā puve. 

(sk. 8. attēlu) Turklāt vienam no šīs šķirnes kāpostu stādam bija trīs pumpuri, līdz ar to izauga 

3 „galviņas”, kuras bija mazas, irdenas un tikai ar dažām lapām (sk. 7. attēlu). 

Tika pētīta galviņkāpostu šķirnes ‘Kamennaja golova’ sula (sk. 9. attēlu). No 0,5 kg 

šīs šķirnes galviņkāposta tika izspiesti 360 ml sulas. Pētot šķirnes ‘Kamennaja golova’ sulu, 

var secināt, ka šīs šķirnes sulai bija minimālas nogulsnes, bet jau pirmajā dienā ļoti izteiktas 

putas (sk. 9. tabulu). 

Salīdzinot šo šķirni ar galviņkāpostu hibrīdiem ‘Jaguar F1’ un ‘Megaton F1’ un 

apkopojot iegūtos rezultātus, var secināt, ka balto galviņkāpostu šķirne ‘Kamennaja golova’ 

deva vissliktāko ražu. To iespējams pamatot ar to, ka 2017. gada vasara bija vēsa un lietaina, 

bet šīs šķirnes kāpostu labvēlīgai augšanai nepieciešama silta un sausa vasara. 

4.ANALĪZE 

4.1. Galviņkāpostu „galviņu” salīdzinājums 
1.tabula ‘Jaguar F1’, ‘Megaton F1’, ‘Kamenaja golova’ galviņkāpostu „galviņu” 

salīdzinājums. 

N.

p. 

k. 

Šķirne vai 

hibrīds 

„Galvi-

ņas” 

veids 

Vidējais 

„galviņas” 

apkārtmērs 

garumā 

(cm) 

Vidējais 

„galviņas” 

apkārtmērs 

platumā 

(cm) 

Vidējais 

„galviņas” 

augstums 

(cm) 

Vidējais 

„galviņas” 

platums 

(cm) 

Vidējais 
„galviņas

” svars 

(kg) 

1. 
Hibrīds 

‘Jaguar F1’ 
Apaļa 68,00 68,36 22,09 21,46 3,940 

2. 

Hibrīds 

‘Megaton 

F1’ 

Plakana 74,09 79,93 21,26 24,88 5,102 

3. 

Šķirne 

‘Kamennaja 

golova’ 

Plakana 55,16 66,71 14,47 21,36 2,127 

 

Izaudzētie galviņkāposti deva atšķirīgu ražu. Veicot attiecīgos mērījumus 10 balto 

galviņkāpostu (‘Jaguar F1’, ’Megaton F1’, ’Kamennaja golova’) kāpostu „galviņām” un 

aprēķinot iegūto mērījumu vidējos lielumus, var secināt, ka vislielākās kāpostu „galviņas” 

bija ‘Megaton F1’ hibrīdiem, savukārt vismazākās – ‘Kamennaja golova’ šķirnes kāpostiem. 

Vidēji augstākās „galviņas” bija ‘Jaguar F1’ galviņkāpostu hibrīdiem, bet to augstums tikai 

nedaudz (par 0,83 cm) atšķīrās no ‘Megaton F1’ galviņkāpostu hibrīdiem. Vismazākie 

augstumā bija šķirnes ‘Kamennaja golova’ kāposti. Visplatākās „galviņas” bija ‘Megaton F1’ 

kāpostiem. Lai gan kāpostu ‘Jaguar F1’ un ‘Kamennaja golova’ „galviņu” platums atšķīrās 

tikai par 0,10 cm, tomēr vismazākās „galviņas” bija šķirnei ‘Kamennaja golova’.  
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Vidēji vissmagākās „galviņas” bija ‘Megaton F1’ galviņkāpostiem, to vidējais 

„galviņas” svars sasniedza 5,102 kg, savukārt visvieglākās bija ‘Kamennaja golova’ šķirnes 

kāpostu „galviņas”, to vidējais svars bija tikai 2,127 kg. (sk. 1. tabulu) 

 

4.2.Galviņkāpostu lapu salīdzinājums 
2.tabula Audzēto galviņkāpostu lapu salīdzinājums. 

N.p.k. Šķirne vai hibrīds Lapas krāsa 
Vidējais lapu 

skaits pie kacena 

Lapu 

izvietojums 

„galviņā”  

1. Hibrīds ‘Jaguar F1’ Zaļgana 11 Vidēji blīvs 

2. Hibrīds ‘Megaton F1’ Zilganzaļa 14 Ļoti blīvs 

3. Šķirne ‘Kamennaja golova’ Gaišzaļa 12 Irdens 

 

Katrai audzētajai galviņkāpostu grupai bija atšķirīga „galviņu” krāsa. ‘Kamennaja 

golova’ šķirnei bija visgaišākās kāpostu lapas, bet hibrīdam ‘Megaton F1’ - vistumšākās. 

Pētot no galviņkāpostiem lapu skaitu pie kacena, to visvairāk ir hibrīdam ‘Megaton F1’, 

vismazāk – ‘Jaguar F1’ galviņkāpostiem. Visblīvāk lapas „galviņā”  izvietotas hibrīdam 

‘Megaton F1’, visirdenāk šķirnei ‘Kamennaja golova’.  (sk. 2. tabulu) (sk. 2., 4. un 6. att.) 

 

4.3.Galviņkāpostu kacenu salīdzinājums 
3.tabula Trīs galviņkāpostu šķirņu iekšējo kacenu salīdzinājums. 

N.p.

k. 
Šķirne vai hibrīds 

Vidējais 

kacena 

garums (cm) 

Vidējais 

kacena 

platums (cm) 

Kacens 

Īss Pusgarš Garš 

1. Hibrīds ‘Jaguar F1’ 9,67 4,63     

2. Hibrīds ‘Megaton F1’ 7,55 3,96     

3. 
Šķirne ‘Kamennaja 

golova’ 
6,86 5,02     

 

Vislielākie kaceni garumā bija galviņkāpostu hibrīda ‘Jaguar F1’ kāpostiem, bet 

vislielākie kaceni platumā – šķirnes ‘Kammennaja golova’ kāpostiem. Vismazākie kaceni 

garumā bija ‘Kamennaja golova’ šķirnes kāpostiem, bet vismazākie platumā – ‘Megaton F1’ 

galviņkāpostiem. Izpētot vidējo  kacena garumu, var secināt, ka visiem audzētajiem 

galviņkāpostiem tas ir - pusgarš. (sk. 3. tabulu) 
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4.4 Galviņkāpostu garšas salīdzinājums 
4.tabula Audzēto galviņkāpostu garšas salīdzinājums pirms un pēc skābēšanas. 

N.

p. 

k. 

Šķirne vai hibrīds 

Garša pirms skābēšanas Garša pēc skābēšanas 

Ar 

saldenu 

piegaršu 

Vairāk 

salda nekā 

rūgta 

Ar 

rūgtenu 

piegaršu 

Nedaudz 

skāba 

Skāba ar 

rūgtenu 

piegaršu 

1. Hibrīds ‘Jaguar F1’        

2. 
Hibrīds ‘Megaton 

F1’ 
       

3. 
Šķirne ‘Kamennaja 

golova’ 
       

 

Visstiprākā kāpostu garša ar rūgtenu piegaršu gan pirms, gan pēc skābēšanas bija 

hibrīdam ‘Megaton F1’, savukārt vissaldākā garša pirms skābēšanas bija hibrīdam ‘Jaguar 

F1’. Pēc skābēšanas gan hibrīdam ‘Jaguar F1’, gan šķirnei ‘Kamennaja golova’ garša bija 

nedaudz skāba. (sk. 4. tabulu)  

 

4.5 Izspiestās galviņkāpostu sulas salīdzinājums 
5.tabula ‘Jaguar F1’, ’Megatons F1’, ’Kamennaja golova’ galviņkāpostu sulas 

salīdzinājums. 

N.

p. 

k. 

Šķirne vai 

hibrīds 

Izspiestās sulas 

daudzums no 0,5 

kg kāposta (ml) 

Sulas garša pirms 

skābēšanas 

Sulas garša pēc 

skābēšanas 

Iesalda Sāja Rūgtena 
Nedaudz 

skāba 

Skāba ar 

rūgtenu 

piegaršu 

1. 
Hibrīds 

‘Jaguar F1’ 
320        

2. 
Hibrīds 

‘Megaton F1’ 
260        

3. 

Šķirne 

‘Kamennaja 

golova’ 

360        

 

No katras pētītās galviņkāpostu šķirnes un hibrīdiem tika izspiesta to sula, spiešanai 

izmantojot tieši 500 g katra kāposta. Visvairāk sulas tika izspiests no ‘Kamennaja golova’ 

šķirnes kāposta, savukārt vismazāk sulas no hibrīda ‘Megaton F1’. Vissaldākā sula bija 

‘Jaguar F1’ kāpostam, mazsalda un ar rūgtenu piegaršu bija ‘Megaton F1’ kāpostam. Savukārt 

‘Kamennaja golova’ šķirnes kāposta sulai bija nepatīkama sāja garša. Pēc skābēšanas 

visizteiktākā sulas garša bija hibrīdam ‘Megaton F1’. (sk. 5. tabulu) 
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6. tabula ‘Jaguar F1’, ‘Megaton F1’, ‘Kamennaja golova’ galviņkāpostu sula, pētot 

tās 100 ml trīs dienas. 

N.p.

k. 
Šķirne vai hibrīds 

Nogulsnes (ml) Putas (ml) 

1. diena 2. diena 3. diena 1. diena 2. diena 3. diena 

1. Hibrīds ‘Jaguar F1’ 11 16 9 8 6 4 

2. 
Hibrīds ‘Megaton 

F1’ 
13 14 6 5 6 4 

3. 
Šķirne ‘Kamennaja 

golova’ 
1 5 6 18 19 16 

 

Visizteiktākās putas jau pēc pirmajām 24 stundām parādījās ‘Kamennaja golova’ 

kāpostu sulai, nākošajā dienā tās paaugstinājās tikai par 1 ml, bet trešajā dienā tas jau bija 

pazeminājušās par 3 ml. Savukārt nogulsnes šai kāpostu šķirnei bija ļoti minimālas – pirmajā 

dienā to gandrīz nemaz nebija, arī vēlāk tās daudz neizveidojās. 

Pēc 24 stundu pētīšanas visizteiktākās nogulsnes bija ‘Megaton F1’ šķirnes kāpostu 

sulai, bet nākošajā dienā tās palielinājās tikai par 1 ml, bet trešajā dienā to daudzums 

samazinājās par 8 ml. Salīdzinot ar ‘Jaguar F1’ un ‘Kamennaja golova’ galviņkāpostu sulu, 

‘Megaton F1’ kāpostu sulai bija vismazākais daudzums putu pirmajā pētīšanas dienā, bet 

otrajā un trešajā bija tāds pats putu daudzums kā ‘Jaguar F1’ kāpostu sulai. 

Visizteiktākās nogulsnes otrajā pētīšanas dienā bija ‘Jaguar F1’ kāpostu sulai, arī 

trešajā dienā to bija vairāk nekā pārējo galviņkāpostu sulai. (sk. 6. tabulu) 
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Secinājumi 
 

1.Izvirzītā hipotēze apstiprinājās, jo, audzējot galviņkāpostus velēnu karbonātaugsnē, 

nelietojot minerālmēslojumu, ‘Jaguar F1’ galviņkāposti deva vislabāko ražu, bija ar lielām 

„galviņām”, kā arī tie bija piemēroti skābēšanai. 

2.Vissliktākā raža bija galviņkāpostu šķirnei ‘Kamennaja golova’; „galviņas” izauga nelielas 

un kāpostiem bija novērojama slimība – pelēkā puve. 

3.Vissaldākā garša kāpostiem pirms un pēc skābēšanas bija galviņkāpostu hibrīdam ‘Jaguar 

F1’. 

4.Vislabākā garša kāpostu sulai, kuru var izmantot kuņģa slimību un bezmiega ārstēšanai, 

pirms un pēc skābēšanas bija galviņkāpostu hibrīdam ‘Jaguar F1’. 

5.Vislielākās un vissmagākās „galviņas” ar ļoti blīvu lapu izvietojumu tajās izauga ‘Megaton 

F1’ galviņkāpostiem.  

6.Šķirnei ‘Kamennaja golova’ bija visgaišākās kāpostu lapas, bet vistumšākās - hibrīdam 

‘Megaton F1’. Šī hibrīda galviņkāpostiem lapu skaits pie kacena bija vislielākais.  

7.Visgarākais iekšējais kacens bija ‘Jaguar F1’ kāpostiem, savukārt visplatākais ‘Kamennaja 

golova’ kāpostiem. 

8.Visizturīgākais pret slimībām un kaitēkļiem bija hibrīds ‘Jaguar F1’, visneizturīgākā pret 

kaitēkļiem un slimībām bija šķirne ‘Kamennaja golova’. 

9.Ieteikums turpmākiem pētījumiem: šķirni ‘Kamennaja golova’ un hibrīdus ‘Megaton F1’, 

‘Jaguar F1’ audzēt ne tikai velēnu karbonātaugsnē, bet izaudzēt un izanalizēt citās Latvijas 

augsnēs, piemēram, velēnu podzolaugsnē vai erodētajā podzolaugsnē, kā arī izpētīt šo 

galviņkāpostu ražu, ja ir silta un sausa vasara. 
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PIELIKUMI 

1. Audzēto galviņkāpostu šķirnes un hibrīdu kāposti 

      

1.att. Galviņkāpostu hibrīda ‘Jaguar F1’ kāposti     2.att. ‘Jaguar F1’ „galviņas” šķērsgriezums 

(foto Aivita Nalivaiko)                                              (foto Aivita Nalivaiko) 

    

3.att. Hibrīda  ‘Megaton F1’ kāposti                      4.att.‘Megaton F1’ „galviņas” šķērsgriezums 

(foto Aivita Nalivaiko)                                           (foto Aivita Nalivaiko) 

 

        

5.att. Šķirnes ‘Kamennaja golova’ kāposti             6.att.‘Kamennaja golova’ „galviņas”  

(foto Aivita Nalivaiko)                                           šķērsgriezums  (foto Aivita Nalivaiko) 
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7.att. šķirnes ‘Kamennaja golova’ kāposts ar 3 „galviņām” 

(foto Aivita Nalivaiko) 

 

2. Audzēto galviņkāpostu slimība – Pelēkā puve 

 

8.att ‘Kamennaja golova’ kāposts ar pelēko puvi 

(foto Aivita Nalivaiko) 

 

 

3. Audzēto galviņkāpostu sula novērojumu pirmajā dienā 

 

9. att. No kreisās puses ‘Kamennaja golova’, ‘Jaguar F1’ un ‘Megaton F1’ sula pirmajā 

novērojumu dienā (foto Aivita Nalivaiko) 
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4. Galviņkāpostu kaitēklis – dārza vīngliemezis 

 

10.att. Dārza vīngliemezis (foto Aivita Nalivaiko) 

 

5. Galviņkāposti pēc skābēšanas 

 

11. att. No kreisās puses ‘Jaguar F1’, ‘Kamennaja golova’, ‘Megaton F1’ kāposti skābētā 

veidā (foto Aivita Nalivaiko 

 

6. Galviņkāpostu „galviņu” un iekšējā kacena iedalījums 

 

„Galviņu” iedalījums pēc formas:                                 

 Apaļas; 

 Plakanas; 

 Ieapaļi plakanas; 

 Konusveida; 

 Ovālas. 

„Galviņu” iedalījums pēc izmēra: 

 Mazas (diametrs 10-18 cm); 

 Vidēja lieluma (diametrs 20-25 cm); 

 Lielas (diametrs lielāks par 25 cm). 
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Iekšējā kacena iedalījums: 

 Īss (garums nepārsniedz trešdaļu no „galviņas” garuma); 

 Pusgarš (garums līdz pusei no „galviņas” garuma); 

 Garš (garums pārsniedz pusi no „galviņas” garuma). 

„Galviņu” iedalījums pēc blīvuma: 

 Ļoti irdenas; 

 Irdenas; 

 Blīvas; 

 Vidēji blīvas; 

 Ļoti blīvas. 

 

7. Lapu iedalījums pēc dažādām pazīmēm  

   

Lapu rozete pēc lieluma: 

 Maza (diametrs mazāks par 60 cm); 

 Vidēja lieluma (diametrs 60 – 80 cm); 

 Liela (diametrs lielāks par 80 cm).   

Lapu novietojums: 

 Stāvus; 

 Pusstāvus; 

 Nedaudz paceltas; 

 Horizontālas. 

 Lapas plātne: 

 Plakana; 

 Maz izliekta; 

 Stipri ieliekta; 

 Karotveidā ieliekta; 

 Izliekta pa galveno dzīslu. 

 

8. Kāpostu kaitēkļu raksturojums 

Kāpostu laputs sastopama visā pasaulē. Laputs sūc šūnsulu no lapām un stublājiem. 

Sūkumu vietas lapā deformējas un kļūst bālas. Stipri bojātie augi lēni aug, bojātās daļas 

sažūst, tiek piesārņotas ar laputu paliekām.  

    

 Lapu rozete: 

 Kupla (lapas ir ar kātiem); 

 Blīva (lapas sēdošas). 

Lapas kāta garums: 

 Īss (4-10 cm); 

 Vidēji garš (10-15 cm); 

 Garš (garāks par 15 cm). 

    Lapas plātne: 

 Maza (25-40 cm); 

 Vidēji liela (40-50 cm); 

 Liela (lielāka par 50 cm). 
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Svītrainais spardzis ir sastopams Eiropā un Rietumsibīrijā. Tas diezgan bieži 

savairojas masveidā. Sausā un siltā laikā postījumi ir lielāki. Imago kāpostu lapās izgrauž 

sīkus iedobumus. Izgrauzumiem saplūstot kopā, bojātajās vietās audi nodzeltē un atmirst.  

Kāpostu cekulkodēm masveida savairošanās novērojama reti. Raža cieš vairāk, ja 

cekulkode bojā jaunus kāpostu augus. Sākumā kāpuri alo lapas parenhīmu, vēlāk lapu 

apakšpusē izgrauž apaļus caurumus, atstājot neskartu virsējo epidermu.  

Kāpostu agrā muša ir viens no visbīstamākajiem krustziežu kaitēkļiem. Mušas kāpuri 

grauž kāpostu saknes. Stipri bojātie augi vīst un aiziet bojā. [8] 

Dārza vīngliemežu aktivitāte pieaug lietainos un vēsos laika apstākļos. Viņi barojas 

galvenokārt naktīs. Vairāk kaitē kāpostiem lauka malās, it īpaši, ja lauks robežojas ar 

ūdenstilpni vai aizaugušu pļavu vai ja lauks atrodas meža ielokā un citās vietās, kur ilgāk 

uzkrājas mitrums. Zem ēnā augošu augu lapām gliemeži barošanos turpina arī dienas laikā un 

par slēptuvi gliemeži izmanto lapas, kur arī dienas laikā saglabājas mitrums. [3] 

 

9.Kāpostu slimību raksturojums 
 

Viena no slimībām ir krustziežu sausplankumainība. Tā ir izplatītākā kāpostu slimība 

veģetācijas periodā. Tās rezultātā inficēti dīgsti var aiziet bojā.  

Krustziežu sausā puve jeb joslainā plankumainība veicina ātrāku kāpostu lapu 

atmiršanu, kāpostu „galviņas” sliktāku uzglabāšanos. Kāpostu stādījumos Latvijā tā uz 

saknēm, ilgstoši mitrā laikā vasaras sākumā, ir bieži sastopama. 

Krustziežu vadaudu bakterioze izraisa ražas zudumus līdz 98%, un būtiski tā palielina 

zudumus kāpostu uzglabāšanas laikā. Inficētie kāposti satur mazāk cukuru, kas ietekmē 

skābēšanas kvalitāti.  

Krustziežu sakņu augoņi traucē barības vielu, it sevišķi kalcija, uzņemšanu no 

augsnes. Caur izaugumiem augā vieglāk iekļūst baktērijas, kas izraisa sakņu pūšanu. Spēj 

pilnīgi iznīcināt galviņkāpostu, ziedkāpostu, Pekinas kāpostu un brokoļu ražu. 

Ar pelēko puvi kāposti inficējas augu veģetācijas periodā, bet  visvairāk bojā ražu 

uzglabāšanas laikā.  

Ar dārzeņu slapjo puvi kāposti inficējas uz lauka. Tā turpina bojāt kāpostu „galviņas” 

noliktavās. Slapjā puve intensīvi bojā galviņkāpostus, Pekinas kāpostus, ziedkāpostus un 

brokoļus karstā laikā.  

Krustziežu fuzariālā puve ir pēdējos gados Latvijā samērā bieži sastopama. Izraisa 

augu pūšanu jau lauka apstākļos. [3] 

 

 

10. Velēnu karbonātaugsne 

 
Velēnu karbonātaugsnes veidojušās uz karbonātus saturošiem cilmiežiem, un tām nav 

podzola horizonta. Tām ir labi izveidojies trūdvielu akumulācijas horizonts. Šīs augsnes 

vislielākās platības aizņem tīrumos, taču nedaudz sastopamas arī mežos – galvenokārt gāršās. 

[10]  
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