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Ābeļu un bumbieru slimības 

 

ĀBEĻU KRAUPIS (Venturia inaequalis), BUMBIERU KRAUPIS 

(Venturia pyrina) 

Augļu koku un ogulāju slimību izplatību visvairāk ietekmē laikapstākļi, - vēss, mitrs 

klimats veicina dažādu slimību attīstību uz augļu kokiem un ogulājiem. 2017. gads bija 

lietains un auksts, tādēļ vairākās Rēzeknes novada saimniecībās galvassāpes sagādāja 

ābeļu un bumbieru kraupis. Slimība saglabājas augu atliekās - lapās un uz augļiem, 

tādēļ, ja iepriekšējā gadā augu atliekas no dārza netika izvāktas, var prognozēt  spēcīgu 

infekciju arī 2018.  gadā. Slimības izplatība sākas, kad gaisa temperatūra sasniedz 

+15°C, kas parasti vērojams maija sākumā, pēc tam seko sekundārā infekcija, kas mitrā 

laikā izplatās vainaga ietvaros līdz pat jūnija vidum. Pērn Daugavpils novadā pirmie 

kraupja novērojumi ar 2% izplatību uz ābelēm un bumbierēm konstatēti jūnija pirmajā 

nedēļā, bet ap 15. jūniju kraupja izplatība sasniedza 4%. Vasaras saulgriežos Līvānu 

novadā kraupi novēroja ar 8% izplatību augļu otrās nobires attīstības stadijā (AS 73). 

Augļu briešanas stadijā (AS 75) Daugavpils novadā bumbieru kraupis sasniedza 16%, 

bet ābeļu kraupis 14% izplatību. Līdz augustam (AS 77) kraupis var sasniegt pat 22% 

izplatību, kā tas pērn tika novērots Līksnas pagastā, bet līdz septembrim - 36% 

izplatību. Kraupja attīstība ilgst visu vasaru, tādēļ jārēķinās, ka infekcijas izplatība būs 

lielāka mitros, vēsos laikapstākļos. 

 

ĀBEĻU MILTRASA (Phodosphaera leucotricha) 

Ābeļu miltrasas ierosinātājs ziemo inficēto dzinumu pumpuros, tādēļ svarīgi šos 

dzinumus laikus izgriezt. Lapām plaukstot jau varēs redzēt infekcijas perēkļus, jo būs 

redzama apsarme, kā arī inficētie dzinumi ir kroplīgi un lēni attīstās. Ja inficētie 

dzinumi saglabājušies no pērnā gada, var prognozēt miltrasas izplatību. Ābeļu miltrasa 

var attīstīties dažādos laikapstākļos, bet labāk inficē noēnotus, sabiezinātus stādījumus. 

2017. gadā Latgales reģionā miltrasa gan netika novērota, bet gads no gada atšķiras un 

pavasaris jau parādīs, ar ko audzētājiem būs jācīnās. 

 

BUMBIERU-KADIĶU RŪSA (Gymnosporangium sabinae) 
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Bumbieru-kadiķu rūsa Daugavpils novadā pērn novērota jūlija sākumā ar 2% izplatību, 

līdz augusta vidum slimība sasniedza 17% izplatību. Šī slimība novērota bieži visā 

Latgales reģionā. Parasti novērojama vasaras otrajā pusē, lapām ilgstoši esot mitrām. 

Maijā, sevišķi mitrā un vēsā laikā, šī slimība attīstās uz kadiķiem, no kuriem vēlāk tiek 

pārnesta uz bumbieriem. Ja šogad maija mēnesis būs lietains un vējains, sagaidāma 

spēcīga bumbieru-kadiķu rūsas izplatība. 

 
Ābeļu un bumbieru kaitēkļi 

 

ĀBEĻU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus pomorum) 

2017. gadā ābeļu ziedu smecernieks pirmo reizi trīcpiltuvē tika novērots 3. maijā 

Daugavpils novadā, bet jūnijā jau bija novērojami to kāpuri. Pērn 1. jūnijā Daugavpils 

novadā kāpuri sasniedza 8% izplatību. Pieaugušas vaboles savas ziemošanas vietas 

atstāj pavasarī, kad laiks kļūst silts un patīkams, un ziedpumpuru izvirzīšanās laikā tie 

pārojas. Olas tiek dētas līdz ziedpumpuru plaukšanas fāzei. Ja pavasarī laicīgi novēro 

smecernieku parādīšanās brīdi, var izvairīties no būtiskiem ražas samazinājumiem, 

tomēr atsevišķās sezonās postījumi ir lieli. 2018. gadā ābeļu ziedu smecernieks vairāk 

būs novērojams stādījumos, kur tam bijušas labvēlīgas ziemošanas vietas - iepriekšējā 

gada augu atliekas, lapas, sūnas. 

 

ĀBOLU TINĒJS (Cydia pomonella) 

2017. gadā  maija beigās feromonu slazdā tika saskaitīti 30 ābolu tinēju tauriņi. 

Daugavpils novadā ābolu tinēji novēroti līdz jūnija beigām. Imago parasti izlido maija 

beigās vai jūnija sākumā un uzreiz arī sāk olu dēšanu. Kāpurus var novērot jūnija 

beigās, pērn tie tika novēroti jūlija pirmajā nedēļā. Parasti jau augustā jeb 30 dienas pēc 

izšķilšanās kāpuri atstāj bojāto ābolu un dodas meklēt ziemošanas vietas.  

 

BUMBIERU LAPU BLUSIŅA (Cacopsylla pyri) 
Bumbieru lapu blusiņas kāpuri Līksnas pagastā 2017. gadā novēroti jūnija pēdējā 

nedēļā. Tiklīdz gaisa temperatūra pārsniedz +3°C, pieauguši imago pamet ziemošanas 

vietas un, gaisam iesilstot līdz +10°C, sākas olu dēšana. Gadā attīstās līdz 4 paaudzēm, 

kas padara to ierobežošanu grūtāku. 2018. gadā vairāk bumbieru lapu blusiņu būs 

novērojams uz apsūnojušiem kokiem, kā arī vecos stādījumos, kur ir koki ar vecu mizu 

– potenciālās ziemošanas vietas.  Nimfas uz kokiem atrodamas visas vasaras garumā. 

 

LAPUTIS (Aphididae) 
Bieži sastopamas gan uz ābelēm, gan bumbierēm. Laputu kāpuri šķiļas pumpuru 

plaukšanas laikā, aprīļa beigās maija sākumā. Olas ziemo  uz zariņiem pie pumpura. 

Laputis ir sastopamas katru gadu, mainās tikai izplatība, taču laicīga ierobežošana 

samazinās bojājumus. 

 

Kauleņkoku slimības 

 
KAULEŅKOKU LAPBIRE (Blumeriella jaapii) 

Kauleņkoku lapbire 2017. gada sezonā Latgalē netika novērota. Slimība skar ķiršu 

stādījumus, vairāk skābos ķiršus, veidojot plankumus uz lapām un  paātrinot to 
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nobiršanu. Stipras infekcijas gadījumā lapu biršana var sākties jūlija pirmajā nedēļā. Ja 

pērnā gada nobirušās lapas nav izvāktas no stādījuma apdobēm, šajā vasarā var sagaidīt 

spēcīgu infekciju. Inficēšanās notiek maija sākumā vai vidū, atkarībā no temperatūras 

(+15°C), vairāk inficējot salā cietušus un novājinātus kokus.  

 

KAULEŅKOKU PELĒKĀ PUVE (Monilinia laxa) 

Arī kauleņkoku pelēkā puve (ķiršu mēris) Latgalē netika novērota iepriekšējā gada 

vasarā, tomēr 2016. gadā pirmās novērotās kauleņkoku pelēkās puves pazīmes 

parādījās maija beigās uz noziedējušiem ķiršiem (AS 67). Slimība var būt postīga, ja 

maijā, ziedēšanas fāzē, laiks ir mitrs un vēss, tādēļ, atnākot pavasarim, maijā jau varēs 

paredzēt gaidāmo slimības izplatību. Saimniecībās, kur netiks izgriezti inficētie zari un 

lapas, var radīt zaudējumus. Slimība var inficēt arī plūmes. 

 

 

 

KAULEŅKOKU SAUSPLANKUMAINĪBA (Wilsonomyces carpophilus) 

Kauleņkoku sausplankumainība (cauršautās lapas) sastopama bieži un var būt postīga. 

Infekcijas attīstību veicina ilgstošs mitrums un mehāniski bojājumi. Slimība pārziemo 

dzinumos un pumpuros, tādēļ nepieciešams bojātās daļas izgriezt laicīgi, jo lapu 

veidošanās laikā attīstās jauna infekcija. 2017. gadā Daugavpils novadā slimība 

novērota jūnija sākumā, augļu otrās nobires fāzē (AS 73) gan uz ķiršiem, gan plūmēm, 

sasniedzot 22% izplatību. Uz lapām un augļiem saglabājas līdz ražas novākšanai 

augusta sākumā. Vasaras sākumā, ieraugot bojātus jaunos dzinumus, tie nekavējoties 

jāiznīcina, lai nenotiktu slimības tālāka attīstība. Ja gaiss ilgstoši būs mitrs un silts, 

slimība var būt postošāka. 

 
PLŪMJU RŪSA (Tranzshelia pruni-spinosa) 

Plūmju rūsa tiek novērota ļoti reti, 2017. gadā Latgalē tā netika konstatēta. Ja plūmes 

inficēsies, pazīmes varēs pamanīt augustā. Infekcijai labvēlīgs ir vējains un mitrs laiks. 

Stādījumi, kuriem blakus aug dzeltenie vizbuļi, ir vairāk pakļauti riskam inficēties. Arī 

koki, kuriem iepriekšējā gada inficētās lapas netika izvāktas, var inficēties ar plūmju 

rūsu. 

Kauleņkoku kaitēkļi 

Ķiršu-madaru laputs (Myzus cerasi) 

Rēzeknes novadā 2017. gadā ķiršu -madaru laputis novērotas maija beigās. Jūnija 

beigās izplatība bija 6%. Tāpat kā uz ābelēm un bumbierēm mītošās laputu olas, arī 

ķiršu-madaru laputu olas šķiļas pumpuru plaukšanas laikā. Septembra beigās uz 

viengadīgiem zariem tiek dētas ziemojošās olas. Šīs laputis biežāk var novērot uz 

saldajiem ķiršiem, kur stādījumos ir problēmas ar skudrām. 2018. gadā laputis būs 

neizbēgama parādība kā jau katru gadu, jo tām ir strauja attīstība un vairākas paaudzes 

gada laikā. 

 

EIROPAS ĶIRŠU MUŠA (ķiršu raibspārbnmuša) (Rhagoletis cerasi ) 

Šis kaitēklis 2017. gadā netika novērots Latgales reģionā, tomēr tas var būtiski 

samazināt ražu, ja kādā stādījumā ieviešas. Kaitīgā stadija ir kāpurs, kas barojas ķirša 

iekšpusē un pēc augļa nokrišanas iekūņojas augsnē un pārziemo. Stādījumos, kur notiek 

regulāra augsnes irdināšana, ķiršu mušu izplatība var būt mazāka. 
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PLŪMJU AUGĻU TINĒJS (Cydia funebrana) 

Plūmju ziedēšanas laikā maijā pārziemojošie kāpuri iekūņojas. Vislielākā lidošanas 

aktivitāte ir apmēram 2 nedēļas pēc plūmju ziedēšanas. 2017. gadā Daugavpils novadā 

pirmie imago novēroti 25. maijā plūmju ziedēšanas beigu stadijā (AS 67), bet jūnija 

pirmajā nedēļā feromonu slazdā tika saskaitīti jau 33 tinēji. Regulāri savācot kritušos 

augļus, var samazināt kaitēkļa izplatību. Arī stādījumos, kur tiek rušinātas rindstarpas, 

samazinās kaitēkļa izplatība, jo rušināšana traucē to ziemošanu. 

 

Aveņu, zemeņu slimības 

AVEŅU IEDEGAS (Elsinoe veneta) 

2017. gadā monitoringa laukos aveņu iedegas netika novērotas. Slimība saglabājas 

dzinumos, tādēļ rūpīgi jāizvērtē stādāmā materiāla kvalitāte. Bojātos dzinumus uzreiz 

jāiznīcina, lai neinficētu visu lauku. Parasti pirmie simptomi novērojami maija beigās 

un jūnija sākumā uz jaunajiem dzinumiem. 2018. gadā slimība var parādīties 

sabiezinātos stādījumos, ja būs silti un mitri laikapstākļiem. Ieteicams pavasarī apsekot 

stādījumus un izgriezt bojātos dzinumus, un pēc ražas novākšanas arī izgriezt dzinumus 

un mulčēt apdobes. 

 

PELĒKĀ PUVE (Botrytis cinerea) 

Slimība ir ekonomiski nozīmīga, tomēr 2017. gadā nevienā monitoringa laukā netika 

novērota. Ja aveņu ziedēšanas laikā un ogu nogatavošanās laikā būs ilgstošs lietus 

periods, pelēkā puve noteikti parādīsies aveņu stādījumos un bojās ogas. Pelēkā puve 

var izraisīt lielus ražas zudumus, tādēļ visas sezonas garumā nepieciešams izvākt 

infekcijas perēkļus. Ja no stādījuma netiek izvāktas augu atliekas, pastāv lielāka iespēja 

augiem inficēties ar pelēko puvi. 

 

AVENĀJU DZINUMU MIZAS PLAISĀŠANA (Didymella applonata) 

Pērn uz avenēm pilnziedā (AS 65) jūnija beigās novērota avenāju dzinumu mizas 

plaisāšana. Jaunie dzinumi inficējas pavasarī, un otrajā gadā ražojošie dzinumi plaisā. 

Plašāk izplatīta vasaras aveņu stādījumos, ja tajos ir daudz nezāļu, paaugstināts slāpekļa 

mēslojums un laikapstākļi ir lietaini. 2018. gadā slimība var parādīties sabiezinātos 

stādījumos. 

 

ZEMEŅU LAPU BALTPLANKUMAINĪBA (Mycosphaerella fragariae) 

Šī slimība ir izplatīta visā Latvijas teritorijā. Ja vasara būs nokrišņiem bagāta, slimība 

būs novērojama zemeņu stādījumos. Biežāk vērojama uz vecākiem augiem sabiezinātos 

un nekoptos stādījumos. 

 

ZEMEŅU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Diplocarpon earliana) 

Arī brūnplankumainība ir izplatīta visā Latvijas teritorijā, īpaši, kad laiks ir silts un 

mitrs, temperatūra +15-25°C. Šī slimība būs novērojama vecos stādījumos, kas ilgstoši 

nav mainīti, kā arī stādījumos, no kuriem rudenī netika izvāktas augu atliekas. 

 

Aveņu, zemeņu kaitēkļi 

 

AVEŅU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus rubi) 
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Pēc monitoringa datiem aveņu ziedu smecernieks 2017. gadā Rēzeknes novadā pirmo 

reizi novērots 31. maijā ar 4% izplatību. Vaboles iedēj olas ziedpumpuros (AS 51-57) 

un aizgrauž ziedpumpura kātiņu. Pavasarī šie kaitēkļi varētu sākt attīstību sausā un 

saulainā laikā, kad augsnes temperatūra sasniegs +10-14°C. Pumpurus sāk bojāt, 

gaisam iesilstot līdz +18°C. 

 

AVENĀJU VABOLE (Byturus tomentosus) 

Rēzeknes novadā pirmās avenāju vaboles  monitoringa laukos pērn parādījās pašās 

maija beigās ar nelielu izplatību 2%, bet jūnija pirmajās dienās Preiļu novadā kaitēklis 

bija novērojams jau ar 8% izplatību uz avenēm ziedpumpuru atdalīšanās stadijā (AS 

55).  Vaboles olas dēj maijā vai jūnijā starp putekšņlapu un drīksnu. Ogu nogatavošanās 

laikā kāpuri iekūņojas augsnē, no kuriem izkūņojas vabole un ziemo 25 cm dziļumā. 

Avenāju vaboles kāpurus var novērot jūlija pēdējās nedēļās. Avenāju vaboles uz 

vasaras avenēm novērojamas katru gadu un arī šis gads noteikti nebūs izņēmums. 

Nedaudz mazāk varētu skart stādījumus, kur notiek rindstarpu irdināšana un dzelteno 

līmes vairogu lietošana. 

 

LAUKA MAIJVABOLE (Melolontha melolontha) 

Attīstās viena paaudze ik pa 4-5 gadiem, 2017.  gads bija īpaši bagāts ar maijvabolēm, 

kuras no maija līdz jūlija vidum veica masveidīgus uzlidojumus dažādiem 

kultūraugiem. Kaitīgā stadija ir gan kāpuri, gan vaboles, kāpuri grauž saknes, bet 

vaboles - lapas. Ja maijvaboļu kāpuri augsnē savairojušies, nav ieteicams stādīt 

zemenes, jo tām tiks sagrauztas saknes. Uz avenēm Latgales reģionā 2017. gadā līdz 

jūlijam bija novērojamas īpaši daudz maijvaboles, pēc olu dēšanas tās iet bojā. 2018. 

gadā var prognozēt mazāku pieaugušo maijvaboļu uzlidošanu, bet jaunie kāpuri sāks 

grauzt saknes, tādēļ nepieciešams pievērst uzmanību stādījumiem un nepieciešamības 

gadījumā augsni rušināt un atstāt papuvē, lai samazinātu kāpuru īpatsvaru. 

 

Ogulāju slimības 

OGU KRŪMU KAUSIŅRŪSA (Puccinia ribesii-caricis) 

2017. gadā šī slimība novērota vienā no monitoringa laukiem. Pavasarī un vasaras 

sākumā varēs redzēt, vai krūms ir inficēts pēc pazīmēm uz lapām un kātiem- lieli 

dzeltenīgi oranži plankumi, uz tiem, lapu apakšpusē, veidojas dzeltenas un oranžas 

pustulas. Ja ogulāju ziedēšanas laikā būs silts un mitrs laiks, varēs novērot slimības 

parādīšanos stādījumā. 

 

OGULĀJU LAPU SĪKPLANKUMAINĪBA (Mycosphaerella ribis) 

Šī slimība ir bieži sastopama ogulāju stādījumos un tā neizpalika arī 2017. gadā, kad 

Latgales reģionā tika novērota jūnija otrajā nedēļā ar 2% izplatību, bet jūnija beigās ar 

6% izplatību. Līdz jūlijam tā var progresēt pat līdz 20%. Slimības izplatībai un 

attīstībai nepieciešams mitrs silts laiks un sabiezināti sējumi, tādēļ šogad, ja pavasaris 

būs silts un mitrs, slimība var pastiprināti izplatīties un samazināt ražas. 

 

Ogulāju kaitēkļi 

JĀŅOGULĀJU STIKLSPĀRNIS (Synanthedon tipuliformis) 
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2017. gadā Latgales reģionā jūnija otrajā nedēļā novērots jāņogulāju stiklspārnis uz 

upeņu stādījumiem. Pavasarī kāpuri grauž  krūmu zaru serdes pie krūmu pamata, kur 

jūnijā iekūņojas. Jaunie tauriņi izlido jūnija beigās un dēj olas pie ogulāju pumpuriem. 

Kaitēkļa aktivitāte palielinās sausā un siltā laikā kā arī stādījumos, kur netiek izgriezti 

vecie, nokaltušie zari. 

 

UPEŅU PUMPURU ĒRCE (Eriophyes ribis) 

Šis kaitēklis ir ļoti kaitīgs upenēm, tomēr pērn novērots vienā stādījumā Daugavpils 

novadā lapu pumpuru briešanas laikā (AS01-03) aprīļa sākumā, kam likumsakarīgi 

sekoja arī šo ērču pārnēsātā slimība-upeņu pildziedainība. 

Pavasarī jau varēs manīt ērces invadētos pumpurus, jo tie būs lielāki par pārējiem un 

neplauks.  

 

 


