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Kāpostaugi ir vieni no izplatītākajiem mērenā klima- 

ta dārzeņiem, lai gan tie cēlušies no Visdusjūras apga- 

baliem (Wien and Wurr, 1997). Populārākie kāpostaugi, 

kas tiek audzēti Latvijā, ir galviņkāposti un ziedkāposti. 

Galviņkāposti mazāk jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem 

augšanas apstākļiem salīdzinājumā ar ziedkāpostiem, kam ražas iznākumu ļoti nozīmīgi 

ietekmē augšanas apstākļi. Īpaša vērība optimālu augšanas apstākļu nodrošināšanai ir 

jāpievērš, saimniekojot bioloģiski, jo veselīgs un labi attīstīts augs ir izturīgāks pret 

slimībām un kaitēkļiem, kas ir ļoti nozīmīgi tieši bioloģiskajā lauksaimniecībā, kur ir 

ierobežota augu aizsardzības līdzekļu lietošana. 

Produktīvas augu attīstības primārais priekšnosacījums ir piemērotas augsnes izvēle, 

kam seko atbilstoši agrotehniskie pasākumi, kas nodrošina optimālu mitruma, gaismas un 

temperatūras režīmu. Ja gaismas režīmu uz lauka var nodrošināt, augus stādot atbilstošos 

attālumos, un mitruma režīmu var nodrošināt laistot, tad temperatūras apstākļi ir grūtāk 

regulējami. Dēstu audzēšanas laikā to var izdarīt salīdzinoši viegli, bet vēlāk uz lauka augu 

augšana ir atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem. Optimālā temperatūra ziedkāpostu 

sēklu dīgšanai ir +18 līdz +20 oC, galviņkāpostiem tā ir +22 līdz +25 oC. Dēstu audzēšanas 

periodā ziedkāpostiem un galviņkāpostiem vispiemērotākā ir +16 līdz +18 oC temperatūra, 

naktīs un apmākušās dienās samazinot līdz +10 līdz +12 oC. Ziedkāpostu dēsti ir jutīgi 

pret salnām. Zema negatīva temperatūra dēstu stadijā veicina to priekšlaicīgu izziedēšanu. 

Labas kāpostaugu, un jo īpaši ziedkāpostu, ražas ieguvei ir nozīmīgi nodrošināt augu 

attīstības fāzei atbilstošu temperatūru. Kāpostaugiem ir izteikts juvenīlais periods, kurā 

augs aug līdz noteiktam izmēram (vairumā gadījumu ziedkāpostiem tas ir, līdz augs izvei- 

dojis 10–17 lapas atkarībā no šķirnes), un kuru sasniedzot augs pāriet reproduktīvajā fāzē 

un sāk veidot galviņu. Reproduktīvajā periodā ziedgalviņu attīstību veicina zema tempe- 

ratūra. Ja juvenīlajā periodā ziedkāpostu augiem ir bijuši nelabvēlīgi augšanas apstākļi, 

augi turpina veidot lapas, un galviņas ieriešanās ir traucēta. Optimālā veģetatīvās augša- 

nas temperatūra ziedkāpostiem ir +20 līdz +22 oC, bet galviņu veidošanās laikā +12 līdz 

+14 oC. Veģetācijas periodā pie ļoti pazeminātas temperatūras (+6 līdz +8 oC) ziedkāpostu 
augšana un attīstība apstājas, un galviņas krāsojas purpursarkanā krāsā (Wien and Wurr, 
1997). Arī temperatūrā virs +25 oC ziedkāpostu galviņas slikti veidojas, pārmērīgi aug 
lapas, tās izaug cauri galviņām, un galviņu virsma kļūst spilvota un graudaina. Galviņkā- 
postiem optimālai attīstībai piemērotāka ir nedaudz zemāka temperatūra +18 līdz +20 oC. 
Galviņkāpostiem paaugstinātā temperatūrā galviņas plaisā, jo kacens turpina augt. Izaugu- 

ši ziedkāpostu augi ar labi pašnosegtām galviņām rudenī iztur īslaicīgu salu līdz pat –7 oC. 

Kāpostaugi ir ļoti atsaucīgi uz mitruma nodrošinājumu – galviņu veidošanās laikā ne- 

pieciešams 85–90% no lauka mitrumietilpības . Nobriešanas fāzē atkal tas var samazināties 

līdz 70–80% . Mitruma nodrošinājums vēlajiem galviņkāpostiem veģetācijas periodā ne- 
pieciešams 200–400 mm, ziedkāpostiem – ap 250 mm (Parekh, 2013;Vēriņš, 2007) . 
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Optimāli augšanas apstākļi nodrošina labāku augu attīstību un līdz ar to arī izturību 
pret patogēniem organismiem un īslaicīgiem nelabvēlīgiem apstākļiem . Tāpēc piemēro- 
ta lauka izvēle ir ļoti nozīmīga . Kāpostaugu audzēšanai piemērotāka ir viegla smilšmāla 
augsne vai mālsmilts . Vidēji vēliem un vēliem kāpostiem piemērotākas ir velēnu vāji po- 
dzolētas, palieņu un smagas smilšmāla augsnes . Kāpostaugi vislabāk aug pie pH 5,8–6,5 . 
Aptuvenas mēslojuma devas ziedkāpostiem ir 200–300 kg ha-1 slāpekļa (N), 100–120 
kg ha-1 fosfora (P

2
O

5
) un 200–250 kg ha-1 kālija (K

2
O); galviņkāpostiem – 200 kg ha-1

 

N, 80–120 kg P
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un 250–300 kg/ha K

2
O (Vēriņš, 2007) . Nepieciešamā slāpekļa deva 

ir atkarīga arī no nokrišņu daudzuma audzēšanas gadā un laistīšanas iespējām . Sausā 
vasarā slāpekļa devas var būt mazākas, mitrā vasarā ieteicamas augstākas devas . Pusi ne- 
pieciešamās slāpekļa devas iestrādā pavasarī pirms stādīšanas, otru pusi sadala un iedod 
papildmēslošanā . Ziedkāpostiem ir svarīgs nodrošinājums ar Ca un mikroelementiem, 
īpaši ar molibdēnu (Mo) un boru (B) . Konkrētas mēslojuma devas attiecīgajam laukam 
ir atkarīgas no barības elementu daudzuma augsnē un plānotās ražas . Bioloģiskajā au- 
dzēšanas sistēmā jāizvēlas atbilstoši mēslošanas līdzekļi . 

Lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus gan galviņkāpostiem, gan ziedkā- 
postiem, vēsās un arī karstās dienās ir iespējams stādījumu piesegt ar agrotīklu . Tomēr, 
pirms pieņemt lēmumu par agrotīkla uzsegšanu, ir jāizvērtē augu attīstības stadija, nezā- 
ļainības līmenis laukā un citi faktori, kas var ietekmēt augu augšanu (piemēram, slimību 
un kaitēkļu klātesamība laukā) . Augu piesegšana ar agrotīklu nedaudz arī aizkavē kaitēk- 
ļu izplatību stādījumā . 

Agrotehnoloģisko pasākumu kopums, kas veicams galviņkāpostu stādījumā, ir at- 
karīgs no auga attīstības fāzes (Andaloro u . c ., 1983) . Atbilstīgi agrotehniskie pasākumi 
konkrētā attīstības stadijā maksimāli nodrošina augu augšanai optimālus apstākļus: 

1 . stadija . Dīgļlapu parādīšanās – šajā stadijā ir svarīgi nodrošināt optimālu tempe- 
ratūras un mitruma režīmu, nozīmīgu kaitējumu dīgstiem var nodarīt spradži un dīgstu 
melnkāja . 

2. stadija. Dēstu stadija līdz 5 lapām – pēc sadīgšanas jāsamazina temperatūra, lai 

dēsti neizstīdz, optimāls mitruma un barības elementu nodrošinājums sekmē dēsta aug- 

šanu un attīstību. Kāpostu dēstu nesablīvēts izvietojums un laba ventilācija, kā arī pa- 

pildmēslošana ar kalciju saturošiem līdzekļiem nodrošinās veselīgāku stādu ieguvi. Vēl 

joprojām dēsti ir jutīgi pret spradžu un arī kāpostu mušas bojājumiem. Šīs stadijas beigu 

posmā vēlama dēstu izstādīšana. 

3. stadija. Augiem ir 6–8 īstās lapas – dēsti jau ir iestādīti laukā, tiem ir jānodro- 

šina mitrums, pēc ieaugšanās – arī papildmēslojums. Šo apstākļu nodrošināšanai pēc 

iestādīšanas vēlams uzklāt agrotīklu. To var atstāt tik ilgi, kamēr nav nepieciešama aug- 
snes rušināšana vai nezāļu apkarošana. Agrotīkls nodrošina ne tikai par dažiem grādiem 

augstāku temperatūru un augstāku gaisa mitrumu, bet aizsargā stādījumus no lidojošo 

kukaiņu piekļūšanas un pasargā no saules. Joprojām jāpievērš uzmanība kāpostu mušas 

izplatībai. Bīstami ir cekulkodes un balteņa bojājumi. 

4. stadija. Augiem ir 9–12 īstās lapas, kad, no augšas skatoties, vēl ir redzama auga 

stumbra pamatne. Jāveic papildmēslošana ar slāpekli saturošiem minerālmēsliem. Jā- 

raugās uz kaitīgo organismu izplatību stādījumā, – šajā posmā cekulkodes, balteņa un 

pūcītes kāpuri augiem var radīt nozīmīgus bojājumus. 
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5. stadija. Augiem ir 13–19 lapas, auga stumbra pamatne un lapu kātiņu pamatnes, 

no augšas raugoties, nav redzamas, auga jaunākās lapas sāk augt vairāk vertikāli un sāk 

ieliekties, ir noslēgusies juvenīlā attīstības fāze. Nozīmīgs ir bora nodrošinājums šajā 

attīstības stadijā, lai sekmētu kvalitatīvu galviņu veidošanos. Šajā stadijā vēl tripšu bo- 

jājumi nav nozīmīgi, bet, tuvojoties galviņas veidošanās procesa sākumam, profilaktiski 

ieteicams veikt tripša ierobežošanu. Jāpievērš uzmanība balteņu izplatībai. 

6. stadija. Augam ir 20–26 lapas, un sāk veidoties galviņa, centrālajām lapām augot 

arvien vertikālāk, vienlaikus ārējās lapas sāk ieskaut centrā izvietotās lapas.  Visas  šajā 

stadijā redzamās lapas vēlāk kļūs par rozetes lapām, kuras ieskauj galviņu. Rozetes iekšējo 

lapu bojājumi galviņas veidošanās sākumā ļoti būtiski kavē galviņu veidošanos. Līdz ar 

to šajā periodā ir ļoti jāseko līdzi kaitēkļu un slimību izplatībai, lai, veicot laikus to apka- 

rošanu, nodrošinātu kvalitatīvu galviņu veidošanās procesu. Šajā stadijā īpašu kaitējumu 

galviņai var nodarīt tripši. Arī balteņu bojājumi vēl arvien var radīt nozīmīgus bojājumus. 

Optimāla gaisa temperatūra galviņas veidošanai kāpostiem ir 16–18 oC. Virs 25 oC galviņ- 

kāpostos samazinās cukuru daudzums, tie lēnāk aug un veido nekvalitatīvākas galviņas. 

8. stadija. Galviņas veidošanās agrīnā stadija, kad galviņas diametrs ir ap 7–9 cm. 

Iekšējās lapiņas strauji aug, koncentrējoties ap augšanas konusu un veidojot galviņu. 

Šajā stadijā redzamās lapas vēlāk ieskaus galviņu. Arī šajā stadijā kāposti ir jutīgi pret 

tripša bojājumiem veidoties sākušajā galviņā. Vēl joprojām arī balteņi var nodarīt būtis- 

ku kaitējumu. Šajā stadijā auga attīstību nozīmīgi var ietekmēt arī lapu slimību bojājumi. 

9. stadija. Galviņas pildīšanās – cieta apaļa, 10–20 cm diametra galviņa ir redzama starp 

galviņu sedzošajām lapām. Šajā stadijā kāposta attīstību negatīvi var ietekmēt tripšu vairo- 

šanās galviņā, ja tie nav iznīcināti iepriekšējās auga attīstības stadijās. Citi kaitīgie organismi 

galviņas veidošanos negatīvi var ietekmēt tikai ļoti spēcīgas izplatības gadījumos. Nesaba- 

lansēta barības elementu nodrošinājuma gadījumā (augsts N un K, un zems Ca saturs lapās) 

šajā attīstības stadijā var parādīties fizioloģiski lapu bojājumi – lapu malu atmiršana. 

10. stadija. Nobriedusi galviņa, kad tā sasniegusi šķirnei atbilstošu izmēru, un jaunu 

lapu veidošanās vairs nenotiek. Šajā stadijā galviņa ir jānovāc. Ja tas netiek veikts, iek- 

šējais kacens turpina augt un galviņa saplaisā. 

Kompleksa, auga attīstības stadijai atbilstošu augu vajadzību nodrošināšana ļauj cerēt 
uz produktīva gala rezultāta sasniegšanu ar pēc iespējas mazākiem līdzekļu ieguldīju- 
miem . Jo īpaši šāda pieeja nozīmīga bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā . 
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