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Ābeļu un bumbieru slimības 

 

 ĀBEĻU KRAUPIS (Venturia inaequalis) 

Slimība novērojama katru gadu, arī pagājušajā 2017. gada sezonā. Lielāka tās izplatība sastopama 

nekoptos augļu dārzos, kuros tā netiek ierobežota. Slimības izplatīšanos veicina silti un mitri laika 

apstākļi pavasara beigās. Veicot fungicīda smidzinājumu kraupja sporu izlidošanas laikā, var pasargāt 

plānoto augļu ražu no bojājumiem. 

 

 ĀBEĻU MILTRASA (Podosphaera leucotricha) 

 Ražojošos augļu dārzos reti sastopama slimība. Miltrasas attīstībai labvēlīgi apstākļi var izveidoties 

slikti mēslotos, noēnotos un nekoptos stādījumos. 2017.gadā apsekotajos stādījumos miltrasa netika 

konstatēta. 

 

 BUMBIERU-KADIĶU RŪSA (Gymnosporangium sabinae) 

Pēdējos gados plaši izplatīta slimība. Tās attīstību veicina palielināts mitruma daudzums un kadiķu 

audzēšana piemājas apstādījumos. Bija novērojama 2017. gadā apsekotajos stādījumos. 

 

Ābeļu un bumbieru kaitēkļi 

 

 ĀBEĻU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus pomorum) 

2017.  gada vēsais pavasaris nebija labvēlīgs šī kaitēkļa attīstībai, tāpēc tā izplatība augļu dārzos bija 

neliela. Kaitēkļa attīstībai labvēlīgos apstākļos tas var būtiski samazināt plānoto augļu ražu, tāpēc ir 

svarīgi pirms augļu koku ziedēšanas veikt šī kaitēkļa ierobežošanas pasākumus. 

 

 ĀBOLU TINĒJS (Cydia pomonella) 

Sastopams  katru gadu un izņēmums nebija arī 2017. gads. Pieaugušie īpatņi ir novērojami izliktajos 

feromonu slazdos. Kaitēkļa attīstībai labvēlīgos apstākļos var nodarīt lielu kaitējumu ābolu kvalitātei. 

 

 BUMBIERU LAPU BLUSIŅA (Cacopsylla pyri) 

Kaitēklis sastopams gandrīz katru gadu un tika konstatēts arī pagājušajā gadā veiktajos novērojumos, 

tomēr tā izplatība bija neliela. Kaitēkļa attīstībai atbilstošos apstākļos var savairoties masveidā un 
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nodarīt lielu kaitējumu bumbierēm. 

 

LAPUTIS (Aphididae) 

Neliela šī kaitēkļa invāzija bija novērota pagājušajā gadā veiktajos novērojumos. Kaitēkļa attīstībai 

labvēlīgos apstākļos var savairoties masveidā, tādējādi traucējot jauno dzinumu attīstībai un augšanai. 

 

Kauleņkoku slimības 

 

 KAULEŅKOKU LAPBIRE (Blumeriella jaapii) 

Bieži sastopama slimība, kas atsevišķos gados, pieturoties tās attīstībai labvēlīgiem laika 

apstākļiem, var agri un strauji attīstīties, tādējādi nodarot lielus zaudējumus ražai. Slimība, bija 

novērota arī 2017.  gadā, tomēr laika apstākļi nebija labvēlīgi tās straujai attīstībai. 

 

 KAULEŅKOKU PELĒKĀ PUVE (ĶIRŠU MĒRIS) (Monilinia laxa) 

Pēdējos gados sastopama aizvien biežāk, arī  labi koptos un apsaimniekotos dārzos. Slimība bija 

konstatēta 2017. gadā veiktajos novērojumos, arī dārzos, kur tika veikta apstrāde pret šo slimību. 

 

 KAULEŅKOKU SAUSPLANKUMAINĪBA (CAURŠAUTĀS LAPAS) (Wilsonomyces 

carpophilus) 

Ļoti bieži sastopama slimība. Pagājušais gads bija labvēlīgs tās attīstībai un izplatībai. Slimība tika 

novērota gan ķiršu, gan plūmju, gan persiku stādījumos. Nenovāktas nobirušās lapas var veicināt 

kauleņķoku sausplankumainības izplatīšanos arī 2018. gadā. 

 

 PLŪMJU RŪSA (Tranzschella pruni spinosa) 

Slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos plūmju rūsa ir novērojama, galvenokārt, vasaras beigās. 

2017. gadā veiktajos novērojumos šī slimība netika konstatēta. 

 

 Kauleņkoku kaitēkļi 

 

ĶIRŠU-MADARU LAPUTS (Myzus cerasi) 

2017. gadā tika novērots gan uz saldajiem, gan skābajiem ķiršiem. Masveida savairošanās gadījumā 

- postīgs kaitēklis. Kaitēklim sūcot augu sulu, apstājas jauno dzinumu un lapu augšana. Ja laputu 

izplatība netiek ierobežota, pārtikā nelietojamas var kļūt arī ogas. 

 

 EIROPAS ĶIRŠU MUŠA (ĶIRŠU RAIBSPĀRNMUŠA) (Rhagoletis cerasi) 

Pēdējā laikā kaitēklis sastopams katru gadu, bet liela tā izplatība nav konstatēta. 2017. gadā ķiršu 

muša tika novērota visos apsekotajos dārzos. Neveicot ierobežošanas pasākumus, var savairoties, kā 

rezultātā, liela daļa ogu ražas kļūst nelietojama tajā esošo ķiršu mušas kāpuru dēļ. 

  

PLŪMJU AUGĻU TINĒJS (Cydia funebrana)  

Kaitēklis sastopams katru gadu. Tika novērots arī 2017. gadā veiktajos novērojumos. Plūmju 

ziedēšanas laikā sāk izlidot pieaugušie īpatņi, no kuru izdētajām olām attīstās kāpuri un iegraužas 

plūmē. Neveicot ierobežošanas pasākumus, kāpuri var sabojāt lielu daļu plūmju ražas. 

 

GAIŠĀ PLŪMJU ZĀĢLAPSENE (Hoplocampa flava)  

TUMŠĀ PLŪMJU ZĀĢLAPSENE (Hoplocampa minuta) 

Kāpuru bojājumi uz plūmēm bija novērojami visos 2017. gadā apsekotajos dārzos. Zāģlapsenes 

kāpuru sabojātās plūmes priekšlaicīgi nobirst. Lai ierobežotu kaitēkļa izplatīšanos, bojātās plūmes 

vajadzētu salasīt un iznīcināt, kamēr tajās ir kāpuri. 

Aveņu, zemeņu slimības 
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AVEŅU IEDEGAS (Elsinoe veneta) 

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos šī slimība netika konstatēta. Sabiezināti stādījumi, pret 

slimību neizturīgas šķirnes un silts, mitrs laiks var veicināt aveņu iedegas attīstību. 

  

PELĒKĀ PUVE (Botrytis cinerea) 

2017. gadā laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi šīs slimības straujai attīstībai gan zemeņu, gan  aveņu 

stādījumos. Plaša slimības izplatība un lieli ražas zudumi bija novērojami arī  rudens aveņu 

stādījumos. Ilgstošs lietus periods ražas nogatavošanās laikā var izraisīt būtiskus ražas zudumus. 

 

AVENĀJU DZINUMU MIZAS PLAISĀŠANA (Didymella applanata) 

Šī slimība ir plaši izplatīta un sastopama katru gadu, galvenokārt vasaras aveņu stādījumos. Lai to 

ierobežotu, jāveic savlaicīga stipri inficēto dzinumu izgriešana, jāretina stādījums un jāierobežo 

nezāles. Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos šī slimība netika konstatēta. 

 

ZEMEŅU LAPU BALTPLANKUMAINĪBA (Mycosphaerella fragariae) 

Slimība ir ļoti plaši izplatīta un tika konstatēta arī 2017. gadā veiktajos novērojumos. Būtisku ietekmi 

uz ražu tā nerada. Slimības attīstību veicina bieži nokrišņi. Slimības izplatīšanos un attīstību var 

ierobežot, stādot no infekcijas brīvus stādus, pret šo slimību izturīgākas šķirnes, ierobežojot nezāles 

un savlaicīgi, pēc ražas novākšanas, aizvācot vecās lapas. 

 

ZEMEŅU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Diplocarpon earliana) 

Slimība ir plaši izplatīta, ko pastiprināti veicina bieži nokrišņi. Neliela slimības izplatība bija 

sastopama arī pagājušajā gadā veiktajos novērojumos. Nezāļu ierobežošana un veco lapu 

aizvākšana palīdz pasargāt stādījumu no straujas infekcijas attīstības. 

 

Aveņu, zemeņu kaitēkļi 

 

AVEŅU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus rubi) 

Pagājušajā gadā bija novērojams gan avenēs, gan zemenēs. Kaitēkļa attīstībai labvēlīgos apstākļos, 

neveicot nekādus ierobežošanas pasākumus, var radīt lielus ražas zudumus. 

 

AVENĀJU VABOLE (Byturus tomentosus) 

Kaitēklis sastopams katru gadu, tika novērots arī 2017. gadā. Strauji savairojas tā attīstībai labvēlīgos 

apstākļos, siltumā un sausumā. Novērojams tikai vasaras aveņu stādījumos. Straujas savairošanās 

gadījumā var sabojāt lielu daļu ogu ražas. 

 

 DĀRZA VABOLE (Phyllopertha horticola) 

2017. gadā veiktajos novērojumos kaitēklis tika konstatēts. Sastopams katru gadu, bet izplatība nav 

bijusi liela. Kaitēklim savairojoties masveidā, var nodarīti zaudējumus. 

 

 ZEMEŅU ĒRCE (Phytonemus pallidus) 

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos šī kaitēkļa bojājumi netika konstatēti. Izvairīties no šī 

kaitēkļa savairošanās stādījumā var, ievērojot augu maiņu un stādot no kaitēkļa brīvu stādāmo 

materiālu. 

 

LAUKA MAIJVABOLE (Melolontha melolontha) 

2017. gadā apsekotajos stādījumos maijvaboles un to bojājumi netika konstatēti. Lai izvairītos no šī 

kaitēkļa, stādījumus vajadzētu ierīkot iekoptos, no nezālēm brīvos laukos. 


