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Ābeļu un bumbieru slimības 

 

 ĀBEĻU KRAUPIS (Venturia inaequalis) 

Slimība sastopama katru gadu un novērojama visos ābeļu stādījumos. Sākumā inficēšanās notiek uz 

lapām,vēlāk uz augļiem. Iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem (mitrs, lietains, 

mēreni silts laiks +15-17oC), notiek primārā  inficēšanās, parasti tas ir vasaras sākumā (maijā, jūnijā). 

Vēlāk turpinās sekundārās infekcijas izplatība un attīstība ābeļu vainagā uz lapām un augļiem. 

Apsekotajos reģiona stādījumos ābeļu kraupja pazīmes uz lapām biežāk bija novērojamas jūnija 

sākumā ābeļu ziedēšanas un augļu attīstības stadijās (AS 69-74). Uz augļiem slimības pirmās pazīmes 

novērotas jūnija beigās jūlija sākumā augļa briešanas stadijā (AS 75). Slimības nozīmība un izplatība 

veģetācijas periodā galvenokārt atkarīga no iepriekšējā gada inficēto lapu un augļu daudzuma 

stādījumā. Dārzos vērojama arī dažāda šķirņu atšķirīga izturība pret kraupi. 

 

 ĀBEĻU MILTRASA (Podosphaera leucotricha) 

 Pēdējo gadu laikā novērota atsevišķos apsekotajos ābeļu stādījumos ar nelielu slimības izplatības 

pakāpi. Ābeļu miltrasa postošāka būs ienēmīgāko šķirņu stādījumā. Sauss un karsts laiks veģetācijas 

periodā var veicināt ābeļu miltrasas attīstību īpaši sabiezinātos un noēnotos stādījumos. Slimības 

ierobežošana parasti nav nepieciešama, bet slimos dzinumus labāk izgriezt un iznīcināt, jo tie sliktāk 

ziemo un ir infekcijas avots nākamajā sezonā. 

 

 

 BUMBIERU-KADIĶU RŪSA (Gymnosporangium sabinae) 

Izplatīta un dārzos sastopama katru gadu. Slimība bojā lapas un dzinumus. Inficēšanos veicina vēsi, 

lietaini un vējaini laika apstākļi maijā. Apsekotajos bumbieru stādījumos pirmās bumbieru-kadiķu 

rūsas pazīmes novērotas uz lapām jūnija beigās jūlija sākumā augļu attīstības stadijā (AS 74-75). 

Novērojama dažāda šķirņu izturība pret bumbieru-kadiķu rūsu. Slimības ierobežošanai pavasarī 

jāpārbauda tuvumā augošie kadiķi (saimniekaugs), to inficētie zari jāizgriež un jāsadedzina. 

 

  BUMBIERU LAPU BALTPLANKUMAINĪBA (Mycosphaerella pyri) 

Bumbieru stādījumos novērojama un izplatīta katru gadu. Tās izplatība galvenokārt atkarīga no laika 
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apstākļiem, tā var attīstīties un izplatīties visas sezonas laikā. Pirmās slimības pazīmes uz lapām 

apsekotajos stādījumos novērotas augļu attīstības stadijā (AS 74-75) jūnija beigās. Bumbieru lapu 

baltplankumainības izplatību un attīstību 2018. gada veģetācijas periodā veicinās lietains, vējains un 

silts laiks (+21-27oC). Lai mazinātu slimības izplatību, nākošajā sezonā jāveicina ātrāku nobirušo, 

inficēto lapu sadalīšanos vai iestrādāšanu augsnē. 

 

Ābeļu un bumbieru kaitēkļi 

 

 ĀBEĻU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus pomorum) 

Kaitēklis ābeļu un bumbieru stādījumos sastopams katru gadu. Kāpuri barojas ziedpumpuros, 

izgraužot zieda daļas. Atsevišķos gados var radīt nozīmīgus bojājumus, sevišķi tad, ja ir maz 

ziedpumpuru. Pirmās ābeļu ziedu smecernieka vabolītes tiek konstatētas agri pavasarī, veicot uzskaiti 

trīcpiltuvē. Apsekotajos stādījumos 2017. gadā maija sākumā trīcpiltuvē iekrita 3-5 vabolītes. 

Ziedēšanas laikā (AS 65-69) maija beigās jūnija sākumā novēroti ābeļu ziedu smecernieka kāpuru 

bojājumi. Stādījumos, kuros pērnā gadā bija vērojami ļoti nozīmīgi šī kaitēkļa bojājumi, to skaitliskai 

mazināšanai agri pavasarī izliek gofrētās ķeramjostas ap koku stumbriem, kuras noņem pēc 

ziedēšanas. Ķeramjostas  var izmantot arī vasaras otrā pusē, kad smecernieka vabolītes uzmeklē 

ziemošanas vietas, - tad tās kopā ar kaitēkļiem noņem un sadedzina oktobrī novembrī. 

 

 ĀBOLU TINĒJS (Cydia pomonella) 

Novērojams ābeļu stādījumos katru gadu. Atsevišķos gados ābolu tinēja kāpuri var radīt nozīmīgus 

bojājumus un ietekmēt augļu kvalitāti. Pirms ābeļu ziedēšanas stādījumā tauriņu konstatēšanai tiek 

izvietoti ķeramslazdi. Apsekotajos dārzos ābolu tinēja pirmie tauriņi (1-3 feromonslazdā) novēroti 

maija beigās no pilnzieda līdz ziedēšanas beigu stadijā (AS 65-69) un jūnijā augļu attīstības laikā (AS 

71-73) - no 3-12 ābolu tinēji feromonslazdā. Augustā ābeļu augļu attīstības un gatavošanās sākuma 

stadijā (AS 77-80) novēroti ābolu tinēja kāpuru bojājumi. Regulāra bojāto un zemē nokritušo augļu 

savākšana, vecās atlupušās mizas un ķērpju  notīrīšana no stumbriem un apdobju rušināšana 

samazinās kaitēkļa izplatību nākamajā sezonā. Ābolu tinēja izķeršanai var izmantot arī gofrētās 

ķeramjostas, kuras apliek ap ābeļu stumbriem jūnija beigās jūlijā, un pēc ražas vākšanas tās kopā ar 

pielipušajiem kaitēkļiem noņem un sadedzina. 

. 

 BUMBIERU LAPU BLUSIŅA (Cacopsylla pyri) 

Bumbieru lapu blusiņas bojā tikai bumbieres. Kaitēkļi bojā lapas, jaunos dzinumus un augļus. 

Savairojoties masveidā, var radīt nozīmīgu kaitējumu arī nākošā gada ražai. Bumbieru lapu blusiņas 

novērotas atsevišķos bumbieru stādījumos.Vecās mizas un sūnu notīrīšana no stumbriem ierobežos 

kaitēkļa klātbūtni stādījumā. 

 

LAPUTIS (Aphididae) 

Laputis sastopamas ābeļu un bumbieru stādījumos katru gadu. Bojā lapas un jaunos dzinumus. 

Kaitēkļa bojātie dzinumi var apsalt. Atsevišķos gados var savairoties masveidā. Nozīmīgu kaitējumu 

var radīt jauniem stādījumiem. Apsekotajos stādījumos laputis novērotas ar nelielu izplatību un 

maznozīmīgu bojājuma pakāpi tikai atsevišķos stādījumos 

 

 

Kauleņkoku slimības 

 

 KAULEŅKOKU LAPBIRE (Blumeriella jaapii) 

Vispostīgākā ķiršu slimība, bet var bojāt arī plūmes un aprikozes. Kauleņkoku lapbire biežāk novērota 

uz skābo ķiršu lapām, retāk saldo ķiršu stādījumos. Inficēšanos veicina silts,mitrs laiks pavasarī. 

Slimības attīstības pakāpe atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem un infekcijas avota daudzuma 
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(pērnās lapas un bojātie zari). Atsevišķos dārzos slimības izplatība 2017.  gadā bija novērojama jūlijā 

(AS 81-89) augļu nobriešanas laikā. Nobirušo lapu izvākšana vai iestrādāšana augsnē, bojāto zaru 

izgriešana ierobežos kauleņkoku lapbires sastopamību 2018. gadā. 

 

 KAULEŅKOKU PELĒKĀ PUVE (ĶIRŠU MĒRIS) (Monilinia laxa) 

 Katru gadu sastopama un postīga ķiršu slimība. Biežāk novērota skābo ķiršu stādījumos. Inficēšanos 

veicina mēreni silts (5-15oC) un ilgstoši mitrs laiks ķiršu ziedēšanas un augļu attīstības stadijā. 

Atsevišķos apsekotajos dārzos kauleņkoku pelēkā puve tika novērota ķiršu augļu attīstības laikā. Pret 

slimību izturīgu šķirņu izvēle un bojāto zaru nekavējoša izgriešana un iznīcināšana ierobežos slimības 

izplatību stādījumos 2018. gada sezonā. 

 

 KAULEŅKOKU SAUSPLANKUMAINĪBA (CAURŠAUTĀS LAPAS) (Wilsonomyces 

carpophilus) 

Kauleņkoku stādījumos izplatīta un novērojama katru gadu. Galvenokārt bojā lapas, retāk dzinumus 

un augļus. Ilgstoši nekoptos stādījumos var būtiski ietekmēt gan ražību, gan ziemcietību. Slimības 

izplatību veicina silts, lietains laiks pavasarī. Apsekotajos plūmju un ķiršu stādījumos kauleņkoku 

sausplankumainības pazīmes uz lapām novērotas jūnija otrā pusē augļu attīstības stadijā (AS 73-75). 

Rudenī nobirušo lapu savākšana un bojāto dzinumu izgriešana ierobežos slimības izplatību 

stādījumos 2018. gadā. 

 

 PLŪMJU RŪSA (Tranzschella pruni spinosa) 

Bojā plūmju lapas. Plūmju rūsas attīstību vairāk ietekmē meteoroloģiskie apstākļi (mitrs, vējains laiks 

vasaras otrajā pusē) un stādījumu kopšana. Slimība pārsvarā novērojama atsevišķos gados. Retāk tā 

sastopama bioloģiskajos dārzos. Apsekotajos reģiona stādījumos nav novērota. Slimību ierobežo, 

savācot un iznīcinot inficētās lapas un ierobežojot zeltstarīšu un dzelteno vizbulīšu (kā 

starpsaimnieka) augšanu plūmju stādījuma tuvumā. 

 

 Kauleņkoku kaitēkļi 

 

ĶIRŠU-MADARU LAPUTS (Myzus cerasi) 

Kaitēklis ķiršu stādījumos sastopams katru gadu. Vairāk kaitīgākas saldo ķiršu kokiem, bojātās lapas 

un dzinumi stipri čokurojas. Skābo ķiršu lapas un dzinumus bojā mazāk. Silts, sauss laiks sekmē 

laputu masveida savairošanos, kas var nodarīt būtiskus bojājumus, it sevišķi jaunajiem ķiršu 

kociņiem. Stipri bojātus jaunos dzinumus kopā ar kaitēkļiem var nogriezt un iznīcināt. Sezonas laikā 

kaitēklis vērojams dažādās attīstības stadijās. Apsekotajos stādījumoslaputis  novērotas jūnijā augļu 

attīstības laikā (AS 72-75). 

 

 EIROPAS ĶIRŠU MUŠA (ĶIRŠU RAIBSPĀRNMUŠA) (Rhagoletis cerasi) 

Vairāk bojā saldo ķiršu ogas. Eiropas ķiršu mušas kāpuri barojas ar augļu mīkstumu. Atsevišķos 

stādījumos var radīt nozīmīgus ražas zudumus. Silts, sauss laiks ogu krāsošanās sākumā sekmēs ķiršu 

mušas lidošanu un olu dēšanu. Apsekotajos stādījumos 2017. gadā muša netika novērotas. Dzelteno 

līmes vairogu izlikšana pēc ziedēšanas, savlaicīga nobirušo augļu savākšana, apdobju rušināšana 

ierobežos šī kaitēkļa klātbūtni stādījumā. 

  

PLŪMJU AUGĻU TINĒJS (Cydia funebrana)  

Kaitēklis sastopams katru sezonu. Plūmju augļu tinēja kāpuri bojā palielus, gandrīz gatavus un arī jau 

gatavus augļus. Plūmju augļu tinēja tauriņu konstatēšanai stādījumā tiek izvietoti feromonslazdi. 

Jūnija sākumā plūmju ziedēšanas līdz augļu attīstības stadijā (AS 69-73) apsekotajos dārzos 

feromonslazdos ielidoja (3-26) plūmju tinēja tauriņi. Atsevišķos stādījumos kāpuru bojājumi ar 

nelielu izplatību novēroti augļu nobriešanas laikā. Bojāto augļu savākšana un izvākšana no stādījuma, 
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kā arī augsnes rušināšana ap stumbriem rudenī mazinās plūmju augļu tinēja izplatību nākamajā gadā. 

Kaitēkļa mazināšanai var izmantot arī ķeramjostas, kuras ap stumbriem apliek jūnija beigās un noņem  

kopā ar kāpuriem rudenī (oktobrī) un sadedzina. 

 

GAIŠĀ PLŪMJU ZĀĢLAPSENE (Hoplocampa flava)  

TUMŠĀ PLŪMJU ZĀĢLAPSENE (Hoplocampa minuta) 

Zāģlapsenes plūmju stādījumos sastopamas katru gadu. Kāpuri bojā augļus, izgraužot kauliņu. 

Atsevišķos gados var radīt nozīmīgus bojājumus. Masveida savairošanās iespējama pēc mitriem 

gadiem. Kaitēkļa konstatēšanai stādījumā pirms ziedēšanas izvieto baltos līmes vairogus. 

Apsekotajos stādījumos uz līmes vairoga 2017. gadā vidēji notvertas 1-2 plūmju zāģlapsenes. Augļu 

attīstības un nogatavošanās laikā atsevišķos dārzos tika novēroti zāģlapseņu kāpuru bojājumi. 

Bojāto augļu savākšana, balto līmes vairogu un rūgstošo šķidrumu izvietošana stādījumā, kā arī 

apdobju rušināšana pavasarī vai pēc ražas novākšanas mazinās kaitēkļa izplatību dārzā. 

 

Aveņu, zemeņu slimības 

 

AVEŅU IEDEGAS (Elsinoe veneta) 

Aveņu stādījumos sastopama slimība. Reizēm var būt postīga sabiezinātos un pret šo slimību 

ieņēmīgo aveņu šķirņu stādījumos.  Inficēšanos veicina silts, mitrs laiks maija beigās jūnija sākumā. 

Slimība novērota atsevišķos apsekotajos stādījumos vasaras sākumā. Redzami bojāto dzinumu 

izgriešana, kā arī noražojošo un bojāto dzinumu izgriešana, nobirušo inficēto lapu savākšana un 

apdobju mulčēšana ierobežos slimības izplatību stādījumos 2018. gadā. 

 

  

PELĒKĀ PUVE (Botrytis cinerea) 

Pelēkā puve ir sastopama aveņu  un  zemeņu stādījumos katru gadu. Avenēm slimība vairāk bojā 

ogas, retāk dzinumus, zemenēm – pumpurus, ziedkopas un ogas, retāk lapas. Inficēšanos veicina 

ilgstoši mitri un mēreni silti laika apstākļi ziedēšanas un ogu nogatavošanās laikā. Nozīmīgus ražas 

zudumus pelēkā puve var radīt sabiezinātos, ar slāpekli pārbagātos stādījumos. kuros pieļauta 

novēlota vai nekvalitatīva ogu vākšana (pieļaujot bojāto ogu palikšanu stādījumā). Dažāda ir arī 

šķirņu izturība pret slimību. Apsekotajos stādījumos pelēkā puve biežāk novērota jūnijā augļu 

nogatavošanās laikā (AS 85-87). Bojāto ogu savākšana un iznīcināšana ražas laikā, lapu nopļaušana 

un savākšana pēc ražas, nezāļu ierobežošana mazinās slimības izplatību 2018. gada sezonā. 

 

AVENĀJU DZINUMU MIZAS PLAISĀŠANA (Didymella applanata) 

Slimība vairāk izplatīta vasaras aveņu stādījumos. Rudens aveņu stādījumos sastopama retāk un ir 

mazāk nozīmīga. Inficēšanos veicina slimības bojāto dzinumu klātbūtne stādījumā un  ilgstoši lietus 

periodi vasaras sākumā. Biežāk tika novērota  sabiezinātos aveņu stādījumos ziedēšanas stadijā (AS 

69) jūnijā. Savlaicīga noražojošo un stipri inficēto dzinumu izgriešana un izvākšana no stādījuma tūlīt 

pēc ražas, izturīgu šķirņu izvēle un nezāļu ierobežošana mazinās tās izplatību 2018. gadā. 

 

ZEMEŅU LAPU BALTPLANKUMAINĪBA (Mycosphaerella fragariae) 

Zemeņu lapu baltplankumainība izplatīta un sastopama katru gadu. Parasti nav postīga un vairāk 

izplatīta vecākos zemeņu stādījumos. Inficēšanos veicina bieži nokrišņi. Apsekotos stādījumos 2017. 

gadā  biežāk novērota augļu nogatavošanās laikā (AS 81-85), ogu gatavošanās un ogu krāsošanās 

sākuma stadijās jūnijā. Novērota arī atšķirīga šķirņu izturība pret lapu baltplankumainību. Slimību 

ierobežo, veicot veco lapu nopļaušanu un izvākšanu no stādījuma pēc ražas novākšanas, arī skābeņu 

ierobežošana zemeņu lauka tuvumā. Vesels stādmateriāls, izturīgu šķirņu izvēle mazinās slimības 

izplatību, ierīkojot jaunus stādījumu. 
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ZEMEŅU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Diplocarpon earliana) 

Sastopama un izplatīta zemeņu slimība. Postīga var būt tikai atsevišķos stādījumos. Inficēšanos 

veicina silts, mitrs laiks ziedēšanas laikā. Apsekotajos zemeņu stādījumos biežāk tika novērota augļu 

nogatavošanās beigās (AS 89) vai drīz pēc ražas novākšanas.Vairāk izplatīta vecākos, sabiezinātos 

stādījumos. Augu maiņas ievērošana, veco lapu nopļaušana un aizvākšana no stādījuma mazinās 

brūnplankumainības sastopamību jaunajā sezonā. 

 

 

Aveņu, zemeņu kaitēkļi 

 

AVEŅU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus rubi) 

Izplatīts un bieži sastopams aveņu un zemeņu stādījumos katru gadu. Savairojoties masveidā var radīt 

ievērojamus bojājumus un samazināt ražu. Pirmās smecernieka vabolītes apsekotajos zemeņu 

stādījumos novērotas maija vidū (1-3 uz 1 auga), ziedkopu attīstības stadijā (AS 55-58), aveņu 

stādījumos - maija beigās ziedpumpuru parādīšanās/atdalīšanās laikā (AS 51-55). Jūnija sākumā 

zemeņu stādījumos novēroti smecernieku radītie bojājumi.Veicot augsnes irdināšanu rudenī un 

pavasarī, ierobežojot nezāles, veicot augsnes mulčēšanu stādījumā, ievērojot augu maiņu un 

izmantojot dzeltenos līmes vairogus, var mazināt kaitēkļa izplatību 2018. gada sezonā. Mazākās 

platībās bojātos ziedpumpurus var nolasīt un iznīcināt. 

 

AVENĀJU VABOLE (Byturus tomentosus) 

Vasaras aveņu stādījumā katru gadu sastopams kaitēklis. Bojā ogas un ziedpumpurus. Siltie laika 

apstākļi veicina kaitēkļa savairošanos. Pirmās vabolītes stādījumā novērotas jūnija sākumā  aveņu 

ziedēšanas laikā (AS 59-61). Ogu pilngatavības laikā avenāju vaboles kāpuri ar nelielu izplatību 

apsekotajos stādījumos novēroti jūlijā. Balto līmes vairogu izvietošana stādījumā, augsnes irdināšana, 

bojāto ziedpumpuru savākšana mazinās vaboles izplatību 2018. gadā. 

 

 DĀRZA VABOLE (Phyllopertha horticola) 

Dārza vabole stādījumos sastopama katru sezonu. Apsekotajos stādījumos dārza vaboles izplatība 

parasti ir neliela un nerada būtiskus bojājumus. 

 

 ZEMEŅU ĒRCE (Phytonemus pallidus) 

 Biežāk sastopama vecākos zemeņu stādījumos. Siltā un mitrā laikā (+16-22oC) var savairoties 

masveidā, kas būtiski ietekmēs nākamā gada ražu. Apsekotajos zemeņu stādījumos zemeņu ērce 

novērota atsevišķos stādījumos ar nelielu izplatības pakāpi. Kaitēkli ierobežot ir grūti, tāpēc ļoti 

svarīgi, ierīkojot jaunu stādījumu, izmantot veselus un neinficētus stādus. Atšķirīga ir arī šķirņu 

izturība pret zemeņu ērci. Ērces izplatību stādījumā var mazināt, neaudzējot tās vienā vietā ilgāk par 

trīs gadiem, regulāra nezāļu iznīcināšana, daļēji ierobežos arī veco lapu nopļaušana, savākšana un 

izvākšana no stādījuma pēc ražas novākšanas, kā arī jauno zemeņu stādījumu ierīkošana tālāk no 

vecākiem stādījumiem. 

 

ZEMEŅU LAPGRAUZIS (Galerucella tenella) 

Zemeņu lapgrauzis stādījumā sastopams katru gadu. Parasti kaitēkļa izplatība apsekotajos stādījumos 

ir neliela un lapgraužu bojājumi ir maznozīmīgi. Apsekotajos zemeņu stādījumos novērots maija 

beigās ziedēšanas sākumā (AS 61). Kaitēkļa izplatību ierobežo augsnes irdināšana agri pavasarī un 

veco lapu nopļaušana un savākšana pēc ražas novākšanas. 

 

LAUKA MAIJVABOLE (Melolontha melolontha) 

Bieži sastopams kaitēklis zemeņu stādījumos. Ik gadu maijvaboļu kaitnieciskā darbība ir atšķirīga. 



Augļaugu un ogulāju slimību un kaitēkļu attīstības prognoze Sēlijas reģionā 2018. 

gadam 
 

Postīgi maijvaboļu kāpuri ir jaunos zemeņu stādījumos. Vecākajos zemeņu stādījumos kaitēkļa 

izplatība novērota atsevišķos laukos. Ierīkojot jaunos zemeņu stādījumus, rūpīgi izvērtē kāpuru 

sastopamību paredzētā platībā, - ja uz 1m2 ir vairāk kā 2 kāpuri, tad zemenes tādā vietā labāk nestādīt. 

Pirms stādīšanas maijvaboļu kāpuru kaitnieciskās darbības mazināšanai paredzēto lauku atstāj 

melnajā papuvē un veic regulāru augsnes rušināšanu, un kāpuru nolasīšanu un iznīcināšanu. Jācenšas 

salasīt un iznīcināt arī pašas maijvaboles. Ja kāpuri sastopami jau ierīkotā stādījumā, tad tos var 

pievilināt, stādot starp zemenēm salātus, vai augsnē saliekot sagrieztus sakņaugus, kurus pēc pāris 

dienām kopā ar kāpuriem savāc un iznīcina.  

 


