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Ābeļu un bumbieru slimības 

 

ĀBEĻU KRAUPIS (Venturia inaequalis) 

Infekcijas avots ir iepriekšējā gada inficētās lapas, kurās sēne pārziemo. Slimību var ierobežot, 

rudenī veicot veco lapu aizvākšanu vai veicinot to sadalīšanos. 

Maija sākumā, ja ir pietiekami silts (+15oC) un mitrs laiks, no inficētajām lapām izlido sporas. Tā 

kā inficēšanās periods ir garš, pirmās slimības pazīmes uz lapām var parādīties gan maija pašās 

beigās, gan vairākas nedēļas vēlāk, kad  augļaizmetņa diametrs sasniedzis 10-20 mm. 2017. gadā 

Pierīgas reģionā pirmās kraupja pazīmes ābelēm uz lapām tika konstatētas 9. jūnijā, kad auglis vēl 

nebija sasniedzis 10 mm diametru. Uz augļiem kraupis atrasts 19. jūlijā augļu briešanas stadijā. 

Bumbierēm pagājušajā gadā kraupis uz lapām netika konstatēts, bet uz augļiem tas parādījās 19. 

jūlijā bumbieru briešanas stadijā. Kraupja turpmākā attīstība augļu dārzos ir atkarīga no fungicīda 

smidzināšanas reizēm un laika apstākļiem. Ja būs labi apstākļi primārajai infekcijai pavasarī, tad 

veģetācijas periodā slimība būs sastopama vairāk. Ja labvēlīgi apstākļi būs gan pavasarī, gan 

veģetācijas periodā, jārēķinās ar kraupja lielu izplatību un augstu bojājumu pakāpi, kas, savukārt, 

palielina dažādu puvju izplatību uz augļiem. 

 

 ĀBEĻU MILTRASA (Podosphaera leucotricha) 

Pierīgas reģiona novērotajos dārzos reti sastopama. Ieņēmīgajām ābeļu šķirnēm nelielā daudzumā tā  

parādās gandrīz katru gadu. Slimība ziemo inficēto dzinumu pumpuros. 2018. gadā tā attīstīsies, ja 

veģetācijas periodā būs sauss un silts laiks ar pietiekamu gaisa mitrumu. 

 

 BUMBIERU-KADIĶU RŪSA (Gymnosporangium sabinae) 

Ja šī slimība bumbieru dārzā jau ir konstatēta, tad, vairāk vai mazāk, tā būs sastopama arī nākamajā 

gadā. Pierīgas reģionā 2017. gadā novērotajos dārzos tā netika konstatēta. Iepriekšējos gados rūsa 

bija sastopama diezgan daudz, sevišķi tajos dārzos, kur tā netika ierobežota. Rūsai, lai izplatītos, 

pavasarī vajadzīgs vējains laiks ar pietiekamu mitrumu uz lapām. 

 

  Ābeļu un bumbieru kaitēkļi 
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 ĀBEĻU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus pomorum) 

Kaitēklis sastopams katru gadu. Pavasarī, aptuveni ābeļu pumpuru zaļā konusa stadijā (aprīļa 

beigās, maija sākumā) jāseko līdzi kaitēkļa attīstībai un jāizvērtē prognozējamās ražas lielums. Viss 

atkarīgs no augļu koku ziedēšanas intensitātes, no pavasara salnu bojājumu lieluma, kā arī no 

ziedkopu attīstības perioda garuma, kas var ieilgt vēso laika apstākļu dēļ. Ja būs saulains laiks, kaut 

arī temperatūra būs tikai +6oC, olu dēšana būs intensīva (viena mātīte var izdēt līdz 100 olām, katru 

olu savā ziedpumpurā). 2017. gadā, veicot novērojumus, konstatēts, ka smecernieku vaboļu bija 

maz, jo aprīļa beigās vēl bija sastopams sniegs un maija sākumā naktīs bieži bija  zemas 

temperatūras (pat mīnusi). 

 

 ĀBOLU TINĒJS (Cydia pomonella) 

Sastopams katru gadu. Tā kā tie ziemo kokonos turpat ābeļdārzā uz ābeļu stumbriem vai zemsedzē, 

un ja 2017. gadā to bija daudz un šajā ziemā gaisa temperatūra nenokrita zemāk par  -20oC, maz 

cerību, ka kaitēkļi sala dēļ būs aizgājuši bojā, tādēļ jābūt gataviem, ka tas savairosies. Veģetācijas 

periodā, izvietojot dārzā feromonus, un sekojot līdzi noķerto tauriņu daudzumam, var pieņemt 

lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa pielietošanu. Visbiežāk tas sanāk īsi pirms Jāņiem. Pierīgas 

reģionā pagājušajā gadā visvairāk taureņu feromonu slazdos bija 9., 16. un 26. jūnijā, kad auglis vēl 

nebija sasniedzis 10 mm diametru. Pirmie kāpuru bojājumi tika atrasti 28. jūlijā. 2018. gada sezonā 

jo siltākas būs naktis, jo vairāk oliņu tiks izdēts. Arī kāpuri siltākā un sausākā laikā izšķilsies ātrāk 

un sāks baroties sākumā uz lapām, tad grauzīsies iekšā ābolos. Ja dārzā būs putni, plēsīgie kukaiņi 

un tuvumā būs apmetušies sikspārņi, ābolu tinēju bojājumu būs mazāk. 

 

LAPUTIS (Aphididae) 

Pierīgas reģionā  2017. gadā to bija maz. Laputu izplatību kavē krasas temperatūras svārstības un 

lietains laiks, tām ir arī daudz dabisko ienaidnieku. Rudenī, veicot monitoringu laputu ziemojošo 

olu konstatēšanai uz augļzariņiem, novērotajos dārzos to olas tika atrastas maz, bet, ja nākamā 

vasara būs silta un saulaina, laputis var paspēt  savairoties nozīmīgā daudzumā, attīstot vairākas 

paaudzes veģetācijas periodā. 

 

 BUMBIERU LAPU BLUSIŅA (Cacopsylla pyri) 

Agri sastopams kaitēklis, kas no zemsedzes vai mizas plaisām izlien jau +3oC, olas dēj +10oC. 

Iepriekšējā gadā tā tika atrasta 18. maijā bumbieru lapu atliekšanās sākuma stadijā nelielā izplatībā. 

Tā kā 2017./2018. gada ziema nebija pārāk auksta, ļoti iespējams, ka lapu blusiņa būs labi 

pārziemojusi un veģetācijas periodā labvēlīgos apstākļos tā savairosies un attīstīs vairākas paaudzes.  

 

Aveņu, zemeņu slimības 

 

AVEŅU IEDEGAS (Elsinoe veneta) 

Pierīgas reģionā novērotajos stādījumos 2017. gadā nav konstatēta.  

 

PELĒKĀ PUVE (Botrytis cinerea) 

Ja ir infekcijas avotu klātbūtne, slimība sastopama vēsos un mitros laika apstākļos ziedēšanas un 

ogu nogatavošanās laikā. 2017. gadā  Pierīgas reģionā avenēm tā parādījās augusta sākumā ogu 

pilngatavības stadijā, taču nelielā daudzumā. 2017. gada vēlais pavasaris stipri ietekmēja aveņu 

ražas novākšanas laiku, tās lielumu un kvalitāti. Zemenēm puve pirmo reizi tika konstatēta jau jūlija 

sākumā, kad pirmās ogas ieguvušas raksturīgo krāsojumu. Jūlija vidū, kad tika vākta galvenā raža, 

zemenēm pelēkās puves izplatība bija vislielākā (12%). 2018.  gadā puves bojājumu būs mazāk, ja 

tiks ievēroti agrotehniskie pasākumi un ja ražas vākšanas laikā slimo ogu perēkļi netiks atstāti 

blakus ogām, kas vēl gatavojas.  
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AVENĀJU DZINUMU MIZAS PLAISĀŠANA (Didymella applanata) 

Infekcijas avots ir atmirušie mizas audi, no kuriem pavasarī izlido slimības sporas, kas nonāk uz 

veselajiem dzinumiem un tos inficē. Ja ir silts pavasaris, slimības izplatība ir lielāka. 2017. gadā 

Pierīgas reģionā tā bija sastopama mazāk, jo stādījums, kurā veikts novērojums, tika nosmidzināts 

ar slimības ierobežošanai paredzētu fungicīdu. Ja vasaras sākumā būs ilgstoši lieti un stādījumos 

nebūs veikta bojāto dzinumu izgriešana, slimība var savairoties lielā daudzumā.   

 

ZEMEŅU LAPU BALTPLANKUMAINĪBA (Mycosphaerella fragariae) 

Parasti tā nav tik izplatīta, lai ietekmētu zemeņu ražu. Pierīgas  reģionā  tā  tika atrasta jūlija 

sākumā, kad pirmās ogas ieguvušas raksturīgo krāsojumu. Nemainīga izplatība 4% saglabājās visa 

mēneša garumā. Rudenī vēlams aizvākt no stādījuma vecās lapas, lai nākamajos gados slimība 

nesavairotos arvien vairāk. 

 

ZEMEŅU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Diplocarpon earliana) 

Veicina mitri apstākļi. Rudenī jāaizvāc lapas no stādījuma. Pierīgas reģionā pagājušajā sezonā šī 

slimība netika konstatēta. 

 Aveņu, zemeņu kaitēkļi 

 

AVEŅU ZIEDU SMECERNIEKS (Anthonomus rubi) 

Vabole iedēj olas gan aveņu, gan zemeņu ziedpumpuros. Pierīgas reģionā 2017. gadā šo kaitēkļu 

bija vairāk aveņu stādījumos nekā zemenēs. 31. maijā tā izplatība avenēs bija 12%, vidēji rēķinot, 

viens uz viena auga ziedpumpuru izvirzīšanās sākuma stadijā. Pēc nedēļas, ziedpumpuru atdalīšanās 

stadijā, to daudzums samazinājās. Tas varētu būt saistīts ar mīnusu temperatūrām jūnija pirmajā 

dekādē. 

 

AVENĀJU VABOLE (Byturus tomentosus) 

2017. gadā Pierīgas reģionā kaitēkļa bojājumu bija maz, jo jūnija mēnesim bija raksturīgas krasas 

temperatūras svārstības, kas ierobežoja kaitēkļa olu dēšanu un kāpuru attīstību. Vabole olas dēj 

ziedos, tādēļ, ja 2018. gada sezonas jūnija mēnesis būs silts un saulains, iespējams, ka liela daļa ogu 

būs bojātas. 

 

ZEMEŅU ĒRCE (Phytonemus pallidus)Kaitēklis vairāk sastopams uz veciem augiem. Ja 

iepriekšējā gadā ir bijuši ērču bojājumi, tie būs arī nākamajā gadā, sevišķi tad, ja netiks aizvāktas 

vecās lapas, kurās parasti ērce ziemo. Tā kā ērcēm nepatīk vēsas temperatūras, kas zemākas par 

+16oC, pagājušajā gadā to attīstība Pierīgas reģionā jūlija vidū nebija liela, tikai 4% izplatība  ar 1% 

attīstības pakāpi.  

 

LAUKA MAIJVABOLE (Melolontha melolontha) 

2017. gadā Pierīgas reģionā šo kaitēkļu kāpuru bojājumi netika atrasti. Pieaugušās maijvaboles ļoti 

daudz tika konstatētas aveņu stādījumā, tādēļ, iespējams, pēc četriem gadiem šajā laukā un tā 

tuvumā augu saknēm stipri kaitēs jau lieli izaugušie kāpuri. 

 

DĀRZA VABOLE (Phyllopertha horticola) 

Vaboles apgrauž aveņu lapas. 2017. gadā šo kaitēkļu bojājumi nebija lieli. 2018. gadā to 

savairošanās atkarīga no 2017. gada nepastāvīgajos laikapstākļos izdēto olu skaita un kāpuru 

veiksmīgas ziemošanas vietu atrašanas slapjajā augsnē rudenī. 

 

  Ogulāju slimības 

 

OGULĀJU LAPU SĪKPLANKUMAINĪBA (Mycosphaerella ribis) 
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2017. gadā Pierīgas reģionā tā parādījās 6. jūlijā ogu gatavošanās sākuma stadijā, jūlija vidū 

sasniedzot maksimālo izplatību 12%. Ja būs silts un mitrs laiks, infekcija 2018. gadā noteikti būs. 

Agrāk tā parādīsies, ja sēne būs pārziemojusi uz inficētajiem dzinumiem, bet vēlāk, ja infekcijas 

izplatīsies no vecajām rudenī nokritušajām lapām. 

 

OGU KRŪMU KAUSIŅRŪSA (Puccinia ribesii-caricis) 
Tā parādās uz lapām pavasarī maija vidū vai arī vēlāk. Pierīgas reģionā sastopama tikai atsevišķos 

gados un maznozīmīgā daudzumā.  

 

ĒRKŠĶOGU AMERIKAS MILTRASA (Podosphaera mors-uvae) Pierīgas 

reģionā reti sastopama, parasti piemājas dārzos. Lai slimību ierobežotu, pavasarī un rudenī jāveic 

slimo dzinumu izgriešana. 

 

 Ogulāju kaitēkļi 

 

UPEŅU PUMPURU ĒRCE (Eriophyes ribis) 

2017. gadā Pierīgas reģionā izplatība vienā stādījumā bija 18%, invāzijas pakāpe nebija liela.  Ar šo 

kaitēkli jācīnās radikāli – jāizgriež bojātie zari vai jānogriež viss inficētais krūms, citādi ērce bojā 

arvien jaunus pumpurus, tie neizplaukst un raža samazinās. 

 

JĀŅOGULĀJU PUMPURU KODE (Lampronia capitella) 
Pēdējos gados šis kaitēklis sāk parādīties biežāk. 2017. gadā Pierīgas reģionā tas konstatēts 12. 

maijā upeņu pumpuru atdalīšanās stadijā. 2018. gadā siltā, saulainā laikā pumpuru kode var sadēt 

daudz oliņu uz ogām, kāpuri bojās ogas un veiksmīgi atradīs ziemošanas vietas, izveidos kokonus 

krūma lejasdaļā vai zemsedzē un atkal nākamajā pavasarī bojās pumpurus. 

 

JĀŅOGULĀJU STIKLSPĀRNIS (Synanthedon tipuliformis) 

2017. gadā jau maija trešajā dekādē upeņu ziedēšanas beigās dažos to krūmos bija labi redzami 

stiklspārņa bojātie dzeltējošie, vīstošie zari. Ja šie zari regulāri netiks izgriezti un iznīcināti, 

nākamajā gadā kaitēkļa bojājumu izplatība palielināsies. 

 

Upeņu ziedu pangodiņš (Dasineura ribis) 
 Nav plaši izplatīts un nav sastopams katru gadu. Kāpuri  bojā ziedus un ogu aizmetnīšus. Tie 

nobrūnē. Lai ierobežotu pangodiņa izplatību, jāsavāc bojātie ziedi un ogas. 

 

 


