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Ābeļu un bumbieru slimības 

 

ĀBEĻU KRAUPIS (Venturia inaequalis), BUMBIERU KRAUPIS (Venturia pyrina) 

Ābeļu kraupja ierosinātāji saglabājas uz vecajām lapām un augļu dārzā būs vienmēr. Jo vairāk dārzā 

saglabājušās vecās lapas, jo lielāks slimības izplatības risks. Labvēlīgu laika apstākļu (+16o...+18oC, 

lietus) ietekmē kraupja sporu izlidošana var sākties aprīļa beigās. Masveida kraupja sporu 

izlidošana bieži sakrīt ar augļu koku ziedēšanu. Ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanai pirmais 

fungicīdu smidzinājums būtu jāveic tieši pirms asku sporu masveida izlidošanas. Ja maijā laika 

apstākļi saglabājas mēreni silti un mitri, kraupja infekcijas ierobežošanai smidzinājums būs jāveic 

atkārtoti. 2017.gadā Vidzemē kraupja pirmās pazīmes uz lapām tika konstatētas jūnija sākumā 

augļaizmetņu veidošanās sākuma stadijā (AS 71), bet dārzā, kur tiek lietoti AAL, kraupis uz lapām 

un augļiem parādījās jūlija sākumā (AS 73). Plānojot jaunu augļu koku stādīšanu, svarīgi izvēlēties 

kraupja mazāk ieņēmīgas šķirnes. 

 

ĀBEĻU MILTRASA (Phodosphaera leucotricha) 

Ābeļu miltrasas izplatība ābeļu stādījumos Vidzemē ir konstatēta samērā reti, vien atsevišķos dārzos, 

vairāk apdraudēti ir jaunie stādi kokaudzētavās. Miltrasas izplatību veicinās sausi un karsti laika 

apstākļi, bet pēdējo gadu bagātīgie nokrišņi un mēreni siltie laika apstākļi, ierobežojuši slimības 

izplatību. Neizretinātos, neizgrieztos un sabiezinātos stādījumos pastāv lielāks miltrasas izplatības 

risks. 

 

BUMBIERU-KADIĶU RŪSA (Gymnosporangium sabinae) 

Bumbieru-kadiķu rūsas ierosinātāji pavasarī atrodas uz kadiķiem, bet pēc tam pārvietosies uz 

bumbierēm. Sporu veidošanās un dīgšana uz kadiķiem parasti notiek aprīļa otrajā pusē, bet 2017. 

gadā tas tika konstatēts tikai maijā. Vidzemes dārzos pirmās rūsas pazīmes tika konstatētas jūnija 

beigās augļu veidošanās laikā (AS 71), kas ir apmēram 3 nedēļas vēlāk kā 2016.gadā. 

 

Ābeļu un bumbieru kaitēkļi 

 

ĀBEĻU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus pomorum)  

Ābeļu ziedu smecernieka vabolītes uz augļu koku stumbriem parādīsies, kad gaisa temperatūra 
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sasniegs +5o – 8oC. Ja paredzama bagātīga ziedēšana, smecernieka klātbūtne var kalpot kā ražas 

normēšanas sastāvdaļa. 2017. gadā pirmie smecernieki apsekotajos Vidzemes augļu dārzos tika 

konstatēti maija vidū lapu plaukšanas laikā (AS 15), kas ir ļoti vēlu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 

un kāpuru bojāto ziedu skaits maija beigās bija neliels. Iespējams, kaitēkļa pārziemošanu būs 

patraucējis februāra (2018.) sals, taču pavasara atnākšana vai kavēšanās var ieviest korekcijas 

smecernieka klātbūtnei dārzos. Smecernieka barošanos un vairošanos veicinās silti un saulaini laika 

apstākļi. 

 

ĀBOLU TINĒJS (Cydia pomonella) 

Ābolu tinēja tauriņa izlidošana parasti notiek maija beigās, taču 2017. gadā Vidzemē pirmie feromonu 

slazdos notvertie īpatņi tika konstatēti tikai jūnija otrās dekādes sākumā. Vislielākais notverto tauriņu 

skaits nedēļas laikā bija 12, kas ir salīdzinoši mazāks par iepriekšējiem gadiem (15 - 56). Ja nedēļas 

laikā feromonu slazdā tiek notverti 5 – 10 tinēja tauriņi, jālemj par kaitēkļa ierobežošanu. Tinēja 

tauriņu masveida lidošanu veicinās mierīgi, silti un sausi laika apstākļi maija beigās, tieši vakara 

stundās. Lielāka kaitēkļa izplatība novērota mazāk koptos, vecākos, noēnotos un nepļautos dārzos. 

 

BUMBIERU LAPU BLUSIŅA (Cacopsylla pyri) 
Bumbieru lapu blusiņas izplatība Vidzemē konstatēta vien atsevišķos gados un atsevišķos dārzos, 

2017.gadā netika konstatēta. Kaitēklis var parādīties bumbieru lapu plaukšanas laikā (AS 10 – 15) 

aprīļa beigās maija sākumā, tam sezonā iespējamas 3 – 4 paaudzes. Lai ierobežotu kaitēkļa izplatību, 

ieteicams koka stumbrus un vecākos zarus attīrīt no sūnām un ķērpjiem, no dārza aizvākt nobirušās 

lapas. 

 

LAPUTIS (Aphididae) 
Laputis augļu dārzos sastopamas katru gadu, bet to izplatību ietekmē laika apstākļi. Laputis 

galvenokārt barojas uz jaunajiem dzinumiem un lapiņām.  Bieži vien parādoties nobrūnējušiem 

dzinumiem un sačokurojušām lapām, laputis vairs nav atrodamas, jo devušās uz citām barošanās 

vietām. Vidzemē 2017. gadā laputis konstatētas vienā no dārziem jūnija otrajā pusē un jūlija sākumā, 

bet izplatība nepārsniedza 10%. Tā kā laputīm sezonā var attīstīties vairākas paaudzes, tad arī uz 

augļu kokiem tās var parādīties atkārtoti visu vasaru. 

 

 

Kauleņkoku slimības 

 

KAULEŅKOKU LAPBIRE (Blumeriella jaapii) 

Kauleņkoku lapbire vairāk inficēs skābos ķiršus. Parasti slimības ierosinātāju sporas sāk izlidot maijā, 

un stipras infekcijas rezultātā lapas var nobirt jau jūlija sākumā. Ķiršu lapbires izplatību veicinās silti 

un sausi laika apstākļi. Lapbires infekcija var parādīties visas vasaras laikā, pat septembrī, un 

saglabāties uz nobirušajām lapām. Tā kā Vidzemē novērotajos dārzos vairāk tiek audzēti saldie ķirši, 

tad lapbires infekcija novērota salīdzinoši retāk, 2017.gadā netika konstatēta. 

 

KAULEŅKOKU PELĒKĀ PUVE (Monilinia laxa) 

Kauleņkoku pelēkā puve (ķiršu mēris) var parādīties jau ziedēšanas laikā (AS 63 - 65), kad zari ar 

visām lapām un ziediem nokalst, bet nebirst. Vidzemē parasti infekcija novērota katru gadu jau 

ziedēšanas nobeigumā (AS 69), bet pērn tā parādījās vēlāk – ķiršu nogatavošanās laikā (AS 89). 

Infekcijas izplatību veicina zemas temperatūras (+5oC) un mitrums, kā arī iepriekšējā gada inficētie, 

nokaltušie un neizgrieztie dzinumi. 

 

KAULEŅKOKU SAUSPLANKUMAINĪBA (Wilsonomyces carpophilus) 

Kauleņkoku sausplankumainība (cauršautās lapas) ir izplatītākā slimība plūmju un ķiršu dārzos, taču 
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parasti tā neietekmē ne koka attīstību, ne ražas lielumu vai kvalitāti. Slimības pazīmes uz lapām 

parādās samērā agri, jau augļaizmetņu veidošanās sākumā (AS 71). 2017.gadā Vidzemē pirmās 

sausplankumainības pazīmes uz ķiršu un plūmju lapām parādījās jūnija otrās dekādes sākumā (AS 

73). Jūlija vidū novērotajos plūmju stādījumos inficētas bija praktiski visas lapas, bet ķiršos infekcijas 

izplatība nepārsniedza 20%. Tā kā sausplankumainības ierosinātāji saglabājas pumpuros un mizas 

plaisās, visticamāk arī šogad slimība būs sastopama visos dārzos. 

 

PLŪMJU RŪSA (Tranzshelia pruni-spinosa) 

Plūmju rūsa pēdējā desmitgadē Vidzemē novērotajos kauleņu stādījumos nav konstatēta. Parasti 

slimības pazīmes var parādīties vasaras otrajā pusē lapu apakšpusē vai virspusē brūnu pustulu veidā. 

Lielākā daļa ierosinātāju saglabājas uz vecajām, nobirušajām lapām. 

 

Kauleņkoku kaitēkļi 

 

Ķiršu-madaru laputs (Myzus cerasi) 

Ķiršu-madaru laputis kauleņu stādījumos sastopamas bieži, postījumi redzamāki tieši saldajiem 

ķiršiem. Laputis var parādīties maija beigās jūnija sākumā ziedēšanas beigu un augļaizmetņu 

attīstības sākumā (AS 69 – 72). Vidzemē 2017. gadā pirmo reizi laputis tika konstatētas jūnija pirmajā 

pusē augļu veidošanās iesākumā (AS 73), bet izplatība sezonas laikā nepārsniedza 6%. Iespējams, 

kaitēkļa masveida izplatību traucēja vēsās naktis, mērenās dienas temperatūras un biežie nokrišņi. 

 

EIROPAS ĶIRŠU MUŠA (ķiršu raibspārbnmuša) (Rhagoletis cerasi ) 

Eiropas ķiršu muša (ķiršu raibspārnmuša) apsekotajos Vidzemes ķiršu stādījumos nav konstatēta. 

Kaitēklis bīstamāks ir saldo, vēlīno ķiršu šķirnēm. Iespējams, kaitēkļa izplatību Vidzemē ierobežo  

aukstākas un garākas ziemas, zemākas nakts temperatūras pavasaros, kā arī audzēto šķirņu izvēle. 

Ķiršu mušu izlidošana parasti notiek jūnija otrajā pusē, ko var konstatēt izliekot dzeltenos līmes 

vairogus. Ja nedēļas laikā uz līmes vairoga konstatēti 3 pieaugušie īpatņi, kaitēkli nepieciešams 

ierobežot. 

 

PLŪMJU AUGĻU TINĒJS (Cydia funebrana) 

Plūmju augļu tinēja izlidošana Vidzemē 2017. gadā tika konstatēta augļaizmetņu attīstības sākumā 

( AS 73) jūnija beigās, kas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir ļoti novēloti. Parasti tinēja tauriņu 

izlidošana sākas maija beigās, iestājoties siltiem un mierīgiem laika apstākļiem, to notveršanai 

izliekot feromonu slazdus. Lielākais nedēļas laikā notverto tauriņu skaits 2017. gadā sasniedza 16, 

kas ir salīdzinoši neliels, jo labvēlīgu laika apstākļu ietekmē iepriekšējos gados, maksimālais 

ielidojušo īpatņu skaits svārstījās no 20 – 76. Plūmju tinēja kāpuru bojātie augļi jāsavāc un jāiznīcina, 

lai ierobežotu kaitēkļa izplatību. 

 

GAIŠĀ PLŪMJU ZĀĢLAPSENE (Hoplocampa flava)  

TUMŠĀ PLŪMJU ZĀĢLAPSENE (Hoplocampa minuta) 

Gaišā plūmju zāģlapsene un tumšā plūmju zāģlapsene stādījumos sastopama katru gadu, bet izplatību 

un līdz ar to arī bojājumu apmēru nosaka ziedēšanas intensitāte. Jo bagātīgākā ziedēšana un 

labvēlīgāki laika apstākļi, jo lielāka kaitēkļa izplatība. Vidzemē 2017. gada maija beigās augļaizmetņu 

veidošanās sākumā (AS 71) uz baltajiem līmes vairogiem tika konstatēti tikai daži (3 gb.) zāģlapseņu 

pieaugušie īpatņi. Iespējams, šogad zāģlapseņu izplatība varētu nepieaugt, jo mazāk kaitēkļu devās 

pārziemot. 

 

Aveņu, zemeņu slimības 

 

AVEŅU IEDEGAS (Elsinoe veneta) 
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Aveņu iedegas bojā galvenokārt dzinumus un lapas. Infekcijas ierosinātāju sporu izlidošana parasti 

notiek lapu plaukšanas (AS 9 - 12) laikā. To veicina sabiezināts stādījums, siltums, mitrums un vējš, 

var pārnēsāt arī kukaiņi. Ja iepriekšējā gadā bijuši iedegu inficēti dzinumi, svarīgi tos savlaicīgi 

izgriezt un aizvākt no stādījuma. 2017.gadā Vidzemē jūlija otrajā pusē ogu gatavošanās laikā (AS 85) 

tika konstatētas aveņu iedegu pazīmes, taču izplatība nepārsniedza 2%. Stādījumos, kuros tiek 

ievērotas visas agrotehniskās audzēšanas prasības, aveņu iedegu  infekcija ir reti sastopama. 

 

PELĒKĀ PUVE (Botrytis cinerea) 

Pelēkā puve vairāk apdraudēs jau gatavās vasaras aveņu ogas, kā arī rudens avenes. Lai arī 2017. 

gadā bija bieži nokrišņi un mērenas gaisa temperatūras, Vidzemē novērotajos aveņu stādījumos 

pelēkā puve netika konstatēta. Pelēkās puves ierosinātāji saglabājas uz augu atliekām, nezālēm, 

mulčēšanai izmantotajiem salmiem un inficēšanās parasti notiek aveņu un zemeņu ziedēšanas laikā 

(AS 60 – 69). To veicinās ilgstošs mitrums (rasa, lietus) un vējš. Zemeņu stādījumos Vidzemē 2017. 

gadā pelēkā puve tika konstatēta jūlija sākumā ogu gatavošanās laikā (AS 85), izplatība nepārsniedza 

8%. Vairāk inficēto ogu bija stādījumos, kur mulčēšanai izmantoti salmi. 

 

AVENĀJU DZINUMU MIZAS PLAISĀŠANA (Didymella applonata) 

Avenāju dzinumu mizas plaisāšana sastopama katru gadu, taču izplatība Vidzemē 2017.gadā 

nepārsniedza 2 – 4%. Tā kā slimību ierosinātāji saglabājas uz inficētiem dzinumiem un atmirušiem 

audiem, dzinumu izgriešanai un stādījuma retināšanai ir būtiska nozīme slimības izplatības 

mazināšanā. Nereti slimības ierosinātāji audos var nokļūt caur kaitēkļu bojājumu vietām, kā arī 

mehānisku brūču vietās. Sporu izlidošana var notikt maija sākumā ar lietus pilienu un vēja palīdzību, 

bet inficēšanās un pirmo pazīmju parādīšanās var notikt visu vasaru. 

 

ZEMEŅU LAPU BALTPLANKUMAINĪBA (Mycosphaerella fragariae) 

Zemeņu lapu baltplankumainība ir bieži sastopama slimība, jo ir mazprasīga laika apstākļu ziņā, taču 

labi koptos stādījumos parasti postījumus nerada. Slimības pazīmes visvairāk novērojamas uz lapām 

pēcražas periodā. 2017. gadā Vidzemē novērotajos stādījumos baltplankumainības pirmās pazīmes 

tika konstatētas jūlija otrajā pusē zemeņu gatavošanās nobeigumā (AS 89), izplatība neliela (4%). Lai 

ierobežotu slimības izplatību, zemenes nevajadzētu audzēt ilgāk par 3 gadiem, pēc ražas novākšanas 

lapas ieteicams nopļaut un no stādījuma aizvākt. 

 

ZEMEŅU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Diplocarpon earliana) 

Zemeņu lapu brūnplankumainība ir arī bieži novērota lapu slimība zemeņu stādījumos. Inficēšanās 

notiek lapu apakšpusēs, parasti tieši vecākajām lapām, un tam nepieciešams noteikts mitruma 

daudzums. Vidzemē 2017. gadā lapu brūnplankumainības pirmās pazīmes tika konstatētas jūlija 

trešās dekādes sākumā ogu gatavošanās nobeigumā (AS 89), izplatības pakāpe nepārsniedza 10%. 

 

Aveņu, zemeņu kaitēkļi 

 

AVEŅU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus rubi) 

Aveņu ziedu smecernieks bojā gan aveņu, gan zemeņu ziedus, iegraužoties ziedpumpuros. Apmēram 

maija vidū kaitēklis sāks dēt olas. Arī 2017.gadā Vidzemē maija vidū tika konstatētas pirmās aveņu 

ziedu smecernieka vabolītes avenēs, bet nedaudz vēlāk arī zemeņu stādījumos. Ja uz katru trešo augu 

konstatē kaitēkli, jāveic ierobežošanas pasākumi. Smecerniekam ļoti nepatīk augsnes irdināšana un 

apdobju kopšana agri pavasarī. 

 

AVENĀJU VABOLE (Byturus tomentosus) 

Avenāju vabole pamet ziemošanas vietas vēlāk, apmēram maija beigās jūnija sākumā, ziedpumpuru 

veidošanās un atdalīšanās laikā (AS 53 – 55). Iepriekšējā gadā (2017.) novērotajos aveņu stādījumos 
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kaitēkļa izplatība nepārsniedza 6%. Avenāju vaboles kāpuri  bojā  ne tikai ziedpumpurus, bet vēlāk 

var bojāt arī jaunās ogas. Kaitēkļa ierobežošanā svarīga ir apdobju kopšana kā rudenī tā pavasarī. 

  

DĀRZA VABOLE (Phyllopertha horticola) 

Dārza vabole pēdējos gados kļuvusi pamanāmāka arī ogulāju stādījumos, tomēr nodarītie postījumi 

ir nelieli, vien atsevišķās vietās. Parasti vaboles izlido maija beigās, jūnija sākumā un barojas uz 

aveņu lapām, bet vēlāk kāpuri ielien augsnē un var bojāt augu saknes. 

  

ZEMEŅU ĒRCE (Phytonemus pallidus) 

Zemeņu ērce pēdējos piecos gados Vidzemē nav konstatēta. Parasti ērces bojā jaunās plaukstošās 

lapiņas, bet tās var parādīties arī vēlākās zemeņu attīstības stadijās (nogatavošanās laikā AS 89). Lai 

mazinātu kaitēkļa izplatību, svarīgi ievērot un veikt dažādus agrotehniskos pasākumus : stādīšanai 

jāizmanto vesels, no kaitēkļa brīvs stādāmais materiāls, augu maiņas ievērošana, lai pēc iespējās tālāk 

atrastos jaunie stādījumi no vecajiem, audzēt ne ilgāk par 3 gadiem vienā vietā, nezāļu iznīcināšana, 

arī veco lapu nopļaušana un iznicināšana pēc ražas novākšanas, kā arī inficēto augu izrakšana un 

aizvākšana no stādījuma. 

 

LAUKA MAIJVABOLE (Melolontha melolontha) 

Lauka maijvaboles savu attīstības ciklu iziet 4 – 5 gados, tāpēc dažāda auguma kāpurus augsnē var 

atrast vienmēr. Maijvaboļu lidošana un barošanās uz augļu kokiem vai citiem ogulājiem parasti notiek 

maija vidū, beigās un vēl jūnija sākumā. 2017. gadā Vidzemē bija novērojama pastiprināta vaboļu 

lidošana, tātad attiecīgi šogad vairāk varētu būt jaunie, pirmās paaudzes kāpuri. Ierīkojot jaunus augļu 

koku un ogulāju stādījumus, svarīgi pārliecināties par kāpuru klātbūtni augsnē, nepieciešamības 

gadījumā, augsni atstājot melnajā papuvē un vairrākkārtīgi izkustinot. Rezultātā kāpuri nonāk 

augsnes virspusē, viena daļa aiziet bojā mehāniski, bet daļu iznīcina dabīgie ienaidnieki (putni, 

skrejvaboles). 

 

 

 

 

 

 

 


