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Ābeļu un bumbieru 
kaitēkļi

Ābeļu un bumbieru ziedu smecernieks

Ābeļu un bumbieru lapu blusiņa

Ābeļu tīklkode

Lapu tinēji

Bumbieru pangērce

Ābolu tinējs

Pīlādžu tīklkode

Laputis
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Ābeļu un bumbieru ziedu  
smecernieks



4

Ābeļu un bumbieru lapu blusiņa
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Ābeļu tīklkode
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Lapu tinēji
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Bumbieru pangērce, pangodiņs



8

Ābolu tinējs



Pīlādžu tīklkode
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Laputis
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Kauleņu 
(ķiršu, plūmju) kaitēkļi

Nevienādais 
mizgrauzis
Plūmju tinējs
Plūmju 
zāģlapsene
Ķiršu muša
Laputis



Nevienādais mizgrauzis
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Plūmju tinējs
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Plūmju zāģlapsene
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Ķiršu muša
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Laputis
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Augļu koku slimības

Kraupis

Plankumainības

Rūsa

Puve
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Ābeļu, bumbieru kraupis
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Bumbieru lapu baltplankumainība, 
kauleņkoku sausplankumainība, ķiršu 
lapbire,sudraboto lapu slimība
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Bumbieru-kadiķu rūsa
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Augļu parastā puve
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Augļu rūgtā puve
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Kauleņkoku pelēkā puve 
(ķiršu mēris)
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Ogulāju kaitēkļi

Upeņu pumpuru ērce

Jāņogulāju pumpuru 
kode

Jāņogulāju stiklspārnis

Laputis

Gaiškāju ērkšķogulāju 
zāglapsene

Tinēji
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Upeņu pumpuru ērce
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Jāņogulāju pumpuru kode
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Jāņogulāju stiklspārnis
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Laputis, tinēji
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Gaiškāju ērkšķogulāju zāģlapsene, 
jāņogulāju zāģlapsene
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Ogulāju slimības

Upeņu virālā 
pildziedainība

Ogulāju lapu 
sīkplankumainība

Ogulāju lapu 
iedegas

Ērkšķogu 
Amerikas miltrasa

Ogulāju 
stabiņrūsa, 
kausiņrūsa
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Upeņu virālā pildziedainība
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Ogulāju lapu sīkplankumainība, 
Ogulāju lapu iedegas
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Ērkšķogu Amerikas miltrasa



Ierobežošanas metodes

Agrotehniskā – agrotehnisko pasākumu 
pareiza un secīga izvēle

Bioloģiskā – lietojot dzīvos organismus un 
mikroorganismus saturošus līdzekļus.

Mehāniskā - ravēšana, kaitēkļu nolasīšana, 
slazdu lietošana, slimo auga daļu izgriešana u.c.

Ķīmiskā – lietojot ķīmiskas vielas saturošus 
augu aizsardzības līdzekļus

Integrētā – visu saimniecībā un konkrētos 
apstākļos iespējamo augu aizsardzības metožu 
komplekss ar mērķi ierobežot kaitīgo organismu 
ietekmi uz vidi
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augsnes apstrāde ( seklā, dziļā; aršana, šķīvošana, kultivēšana, 
ecēšana, vagošana u.c paņēmieni). Nozīme arī nezāļu ierobežošanā

sējumu un stādījumu kopšana

Lapu savākšana:

ābeļu, bumbieru stādījumos, sasmalcināšana vai to sadalīšanās 

veicināšana rudenī – ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošana;

ķiršu, ogulāju stādījumos – ķiršu lapbires, ogulāju lapu 

sīkplankumainības, u.c. slimību, kas saglabājas uz lapām ierobežošana.

Bojāto zaru izgriešana, augļu savākšana augļu puves, ķiršu mēris, 

lapu koku vēzis, ērkšķogu Amerikas miltrasa u. c.

Bojāto augļu savākšana – dažādu augļu puvju, ābolu un plūmju 

tinēja, ķiršu mušas u.c. ierobežošanai
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Agrotehnika 
(agrotehniskie pasākumi) (1)



Agrotehnika
(agrotehniskie pasākumi) (2)

• mēslošana;
• augu maiņa;
• pret kaitīgajiem organismiem izturīgu šķirņu 

audzēšana;
• optimālas augsnes reakcijas nodrošināšana
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Derīgie dārzā
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Derīgie dārzā

Plēsīgās blaktis iznīcina lapu tinēja olas un 
jaunos kāpurus

Mārītes, to kāpuri barojas ar laputu, lapu 
blusiņu u.c dažādu kukaiņu olām un sīkiem 
kāpuriem

Trihogrammas parazitē dažādu tinēju olas

Plēsīgās ērces kontrolē kaitīgo ērču un dažādu 
tinēju populāciju

Spīļastes barojas ar tinēja kāpuriem un 
kūniņām. Tās ielien tinēja bojātos augļos, lai 
piekļūtu tā kāpuriem.

Zeltactiņas, to kāpuri barojas ar laputu, 
bruņutu un lapu blusiņu u.c kukaiņu kāpuriem 
un olām.
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Kukaiņu viesnīcas

Derīgo kukaiņu (zeltactiņas, 
jātnieciņi, spožlapsenes, 
tumšlapsenes, septiņpunktu mārīte, 
ziedmušas) pievilināšana dārzam ir 
ļoti efektīva un videi draudzīga 
metode kukaiņu ierobežošanai dārzā 
un apstādījumos. 

Šim nolūkam rudenī dārzā var 
izveidot un uzstādīt „kukaiņu 
viesnīcas”. Tas padarīs dārzu 
pievilcīgu derīgajiem kukaiņiem 
ziemošanai un jau agri pavasarī 
tie varēs uzsākt enerģiski rosīties 
tieši pa Jūsu dārzu. 
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Ziedaugu joslas

Derīgo kukaiņu pievilināšanai pavasarī dārzā 
var izveidot  ziedaugu joslas un tajās audzēt

kurvjziežu dzimtas ( pelašķi, ilzītes, dadži, 
rudzupuķes, kumelītes, saulgriezes, 
biškrēsliņu), 

čemurziežu dzimtas ( dilles, ķimenes) un

sūreņu dzimtas ( griķi, sūrene, skābene) 
ziedaugus.

Viena septiņpunktu mārīte dienā aped līdz 
50 laputīm.

Viena zeltactiņa dienā aped līdz 30 laputīm.
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Paldies!


