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Kas bojā ķiršu augļus? 

Arturs Stalažs * 

 Ķiršu augļi ir garšīgi, to zina katrs ķiršu mīļotājs. Vienam vairāk garšo saldi, citam 
skābāki ķirši. Ēdot šos garšīgos augļus vai audzējot ķiršus savā dārzā, ikviens 
noteikti ir saskāries ar to, ka augļi dažādu iemeslu dēļ ir bojāti. Kas tad Latvijas 
apstākļos bojā ķiršus un ar ko ķiršu augļi var "saslimt" – par to lasi sīkāk. 

 

Latvijā nozīmīgākās ķiršu sugas 

 Latvijas apstākļos augļu ieguvei izmanto divas ķiršu 
sugas – skābo ķirsi (Prunus cerasus) un saldo ķirsi (Prunus 
avium). Citas ķiršu sugas ir vairāk kā dekoratīvie augi un tiem 
nav saimnieciska nozīme kā augļaugiem. Kā potcelmam liela 
nozīme ir smaržīgajam ķirsim (Prunus mahaleb). Ķiršiem ļoti 
tuvu radniecīgas ir ievas un vairākas kukaiņu sugas bojā gan 
ķiršu, gan ievu augļus. 

Kukaiņu radītie bojājumi 

 Ķiršu augļus bieži bojā dažādi kukaiņi. Bojājumu 
rezultātā augļi var iet bojā (nobirst priekšlaicīgi), samazinās to 
izmērs, bojāts augļu izskats vai stipri bojāts jau līdz gatavībai 
nonācis auglis. Latvijas apstākļos pats nozīmīgākais ķiršu 
augļu kaitēklis ir Eiropas ķiršu raibspārnmuša (Rhagoletis 
cerasi) (1. attēls). 

 

1. attēls. Eiropas ķiršu raibspārnmušas (Rhagoletis cerasi) 
pārošanās laikā saldā ķirša lapas apakšpusē 

 Eiropas ķiršu raibspārnmuša 
 (Rhagoletis cerasi) 

 Kā nozīmīgs ķiršu kaitēklis Latvijā šī mušu suga 
zināma vienīgi no 21. gadsimta sākuma, kad tās radītie 
bojājumi saimnieciski nozīmīgā apjomā sākotnēji bija novēroti 
Zemgales reģionā. Šobrīd mušas Latvijā ir plaši izplatītas. Kā 
barības augi Eiropas ķiršu raibspārnmušai zināmi ķirši un 
sausserži, kur mušu kāpuri attīstās augļu mīkstumā. 

 Raibspārnmušu kāpuri biežāk novērojami saldo ķiršu 
augļos, kam seko skābie ķirši. Par mušu nozīmi sausseržu 
stādījumos nav ziņu, bet, ņemot vērā ēdamo sausseržu šķirņu 
ogu ienākšanās laiku, šiem augļaugiem raibspārnmušas nevar 
būt saimnieciski nozīmīgi kaitēkļi. 

 Raibspārnmušu bioloģija. Latvijas apstākļos pirmās 
pieaugušās mušas parādās maija beigās vai jūnija sākumā, 
kas atkarīgs no attiecīgā gada laika apstākļiem. Ja pavasaris ir 
vēsāks, tad mušu izlidošana aizkavējas. Tā, piemēram, dēļ 
vēsā klimata 2012. gadā, Dobelē pirmās mušas noķertas tikai 
5. jūnijā, kas arī bija trešā karstākā diena triju dienu laikā. 

 Pēc mušu izlidošanas, siltajās dienās tās iespējams 
novērot uz ķiršu vai citu ķiršu tuvumā augošu koku un krūmu 
lapām. Vējainā laikā raibspārnmušas novērot ir daudz grūtāk 
vai pat neiespējami. Olas mušas sāk dēt pēc aptuveni desmit 
dienām. Ja gaisa temperatūra ir pārāk zema un, saglabājoties 
vēsam, vējainam un lietainam laikam, olu dēšanas sākums var 
aizkavēties. 

 Raibspārnmušu izlidošanas un olu dēšanas sākuma 
noteikšana. Izvietojot dzeltenus līmes slazdus (2. attēls), viegli 
konstatēt brīdi, kad mušas uzsāk olu dēšanu, bet nedaudz 
grūtāk pamanīt brīdi, kad no augsnes izlido pirmās mušas. 
Uzreiz, pēc izlidošanas no augsnes, mušas īpaši nevilina 
līmes slazdu dzeltenā krāsa, tikai atsevišķas mušas nejauši 
pielīp pie augsnes tuvāk novietotiem līmes slazdiem. Tādēļ 
viegli palaist garām brīdi, kad raibspārnmušas sāk izlidot. 

 

2. attēls. Ķiršu stādījumā dažādos augstumos izvietoti 
dzelteni līmes slazdi Eiropas ķiršu raibspārn-
mušas (Rhagoletis cerasi) lidošanas konsta-
tēšanai  

 

Lietišķā Zinātne – lasi un izglīto sevi! Ziņas par zinātniskajiem atklājumiem un sasniegumiem – tieši no zinātnieka lasītājiem. Praktiski padomi, 
ieteikumi un cita zinātnieku sagatavota informācija, Latvijā veiktu pētījumu apskati.  
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 Brīdi, kad mušas uzsāk aktīvu olu dēšanu, ir viegli 
konstatēt. Meklējot augļus, mušas pat lielā skaitā pielīp pie 
dzeltenajiem līmes slazdiem (3. attēls), jo tās slazdus notur par 
augļiem. Atkarībā no līmes slazda izvietojuma, nedēļas laikā 
uz viena slazda virsmas var būt pielipušas pat vairāk nekā 100 
mušas. Olu dēšanas laikā mušas vairāk pielīp pie līmes 
slazdiem, kas izvietoti nedaudz augstāk no zemes un ir tuvāk 
ķiršu vainagam. Ja slazdi ir pārāk tālu no augiem, uz tiem var 
novērot daudz mazāk pieķērušos mušu. 

 

3. attēls. Starp kukaiņiem, kas pielipuši pie dzeltenas 
krāsas līmes slazda labi atpazīstama Eiropas 
ķiršu raibspārnmuša (Rhagoletis cerasi). Šo mušu 
sugu viegli noteikt pēc tai raksturīgo raibo spārnu 
plankumu izvietojuma un pēc dzeltenā punkta, kas 
atrodas uz mušas muguras – tieši starp abiem 
spārniem 

 Eiropas ķiršu raibspārnmušas no citām mušām viegli 
atšķirt pēc raibā spārnu raksta. Savukārt no citām raib-
spārnmušu dzimtas radniecīgām sugām to var atšķirt pēc 
mazā ķīļveida plankuma kas atrodas starp diviem lielākiem 
tumšiem laukumiem (4. attēls). Ir arī šīs dzimtas mušas ar 
līdzīgu spārnu zīmējumu, tomēr Latvijā tās nav atrastas. 

 

4. attēls. Eiropas ķiršu raibspārnmušai (Rhagoletis cerasi) 
raksturīgais spārnu zīmējums. 

 Mušu lidošanas ilgums un olu dēšana. Latvijas 
apstākļos Eiropas ķiršu raibspārnmušas novērojamas lidojam 
līdz pat jūlija beigām. Visu šo laiku mušas ķiršu augļos dēj olas 
– katrā auglī pa vienai olai. Ļoti retos gadījumos vienā auglī 
var būt iedētas divas olas. Olu dēšanu mušas lielākoties uzsāk 
septiņas līdz desmit dienas pēc to iznākšanas no augsnes, 
kad mušas sāk aktīvi pāroties, bet pēc tam mātītes meklē 
kāpuriem piemērotus augļus. 

 Raibspārnmušu kāpuru barošanās un ziemošana. 
Kāpuri ir balti un ar neattīstītu galvu (5. attēls). Ķiršu augļos tie 
barojas pamatā kauliņa tuvumā, bieži tuvāk kātiņa galam. 
Katrā auglī var būt viens, reti divi kāpuri. 

 Ja vienā auglī balti kāpuri ar neattīstītu galvu ir 
daudz vairāk nekā viens vai divi, tad tie nav raibspārnmušu, 
bet gan citu mušu kāpuri. Šajā gadījumā jākonsultējas ar 
speciālistiem Latvijas Valsts augļkopības institūtā. 

 

5. attēls. Gandrīz pieaudzis Eiropas ķiršu raibspārnmušas 
(Rhagoletis cerasi) kāpurs jau stipri bojātā auglī 

 Ķiršu auglī kāpuri iziet visu attīstību, līdz tie sasniedz 
iekūņošanās vecumu. Tā kā mušas ķiršu augļos olas dēj ilgā 
laika posmā, sākot no jūnija pirmās puses līdz pat jūlija vidum 
(atsevišķos gados pat vēlāk), tad kāpuru iekūņošanās laiks 
atkarīgs no tā, kad mušu mātīte bija izdējusi olu. Tas var arī 
nedaudz ietekmēt laiku, kad mušas nākamajā gadā izkūņojas 
un izlido no augsnes. 

 Ilgais olu dēšanas periods ir par iemeslu tam, ka 
viena auga augļos vienlaikus atrodami dažāda lieluma 
(vecuma) raibspārnmušu kāpuri. Tas savukārt rada problēmas 
mušu ierobežošanai ķiršu stādījumos, jo nav efektīvu līdzekļu 
cīņai ar mušām visā olu dēšanas laikā. 

 Laikā, kad raibspārnmušu kāpurs ir sasniedzis 
iekūņošanās vecumu, tas izgraužas cauri augļa sieniņai un 
nokrīt uz augsnes. Šeit kāpuri ierokas zemē, kur izveido 
kūniņu, kas pārziemo līdz nākamā gada pavasarim, kad no 
kūniņas šķiļas jau pieaugušas mušas. 

 Kukaiņu apgrauzti augļi 

 Vēl tikko aizmetušos ķiršu augļus var grauzt dažādi 
kukaiņi (6. attēls). Daļa bojāto jauno augļu pēc tam priekšlaicīgi 
nobirst, bet daļa saglabājas pie koka un tie izaug ar dažāda 
veida rētām (7. attēls). 

 No virspuses augļus pamatā apgrauž vairāku sugu 
vaboles, starp tām var būt arī dārzvaboles (Phyllopertha 
horticola), kas ķiršu augļus īpaši bojā šo vaboļu masveida 
savairošanās gados. Apgrauztu augļu daudzums ķiršos 
atkarīgs no attiecīgajā gadā un vietā sastopamo kukaiņu 
daudzveidības un savairošanās dinamikas. Tomēr vairumā 
gadījumu šādu bojājumu apjoms dārzos ir samērā mazs. 

 
6 

 



Lietišķā Zinātne 
ISSN  2255-9019 

1 (2012): 5–13 © “RPD Science” 

© rakstu autori 

 

 
A 

 
B 

6. attēls. Kukaiņu bojāti jauni saldā ķirša augļi. 
A – jaunā augļa mīkstumā, no augļa gala sākot, 
iegrauzta eja; B – auglis no ārpuses apgrauzts 

 

 

7. attēls. 
 
Kukaiņu apgrauzta saldā ķirša augļa 
virsmā grauzuma vieta ar laiku ir 
pārklājusies ar korķainu rētu. Šādi augļi 
ir lietojami pārtikā, bet ir pasliktinājies 
to vizuālais izskats 

 Smecernieku bojāti augļi 

 Gandrīz katrā dārzā atrodami ķiršu augļi, kam ir 
caurumveida grauzumi ("dūrumi") vai piltuvveida bedrītes 
(7., 8., 10. attēls). Šādus bojājumus rada vairākas smecernieku 
sugas. 

 Atsevišķas smecernieku sugas var būt arī nozīmīgi 
ķiršu augļu bojātāji. Latvijā to nozīme ķiršu stādījumos līdz šim 
praktiski nav pētīta un šo smecernieku sugām kopējā izplatība 
ir vēl skaidrojama. 

 Novērojumi 2012. gadā parādīja, ka smecernieku 
radītie ķiršu augļu bojājumi vērojami daudzos dārzos. 
Smecernieku bojāti augļi ir arī dekoratīvajām ķiršu sugām, kā 
arī ievām savvaļā. Ķirši un ievas ietilpst vienā plūmju ģints 
apakšģintī, bet divās ļoti radniecīgās sekcijās un, dēļ šo augu 
tuvās radniecības, vienas un tās pašas smecernieku sugas 
bojā gan ievu, gan ķiršu augļus. 

 Ķiršu ziedsmecernieks 
 (Anthonomus rectirostris) 

 Barības augi: Pamatā ķirši, ievas; ļoti reti plūmes. 
Latvijā: Izplatība precizējama, dažviet ķiršiem varētu būt 
nozīmīgs kaitēklis. Bioloģija: Pieaugušās vaboles lido 
pavasarī, no aprīļa līdz jūnijam. Pēc barības augu ziedēšanas, 
jauno augļu aizmetņos vaboles dēj pa vienai olai. Kāpuri no 
olām šķiļas pēc divām līdz trīs nedēļām un tie barojas jauno 
augļu vēl mīkstajā kauliņā. Pēc aptuveni 30 dienām kāpuri 
iekūņojas.  

 Jaunās vaboles parādās jūlijā un līdz ziemas guļai 
tās barojas augu lapotnē. Bojājumi: Pieaugušās mātītes, 
meklējot augļus, kuros dēt olas, sabojā ("sadurot") aizmetušos 
augļus. Šādi augļi ir ar vairākiem labi saskatāmiem dūruma 
punktiem. Augļi sliktāk attīstās (8. attēls). Augļiem, kuros 
attīstījušies kāpuri, redzams caurums ar tumšāku apmali. 
Kāpuru bojātajos augļos ir brūngani ekskrementi. Paši kāpuri 
baltgani ar sarkanīgi brūnu galvu. 

 

8. attēls. Smecernieku vaboļu radīto bojājumu ("dūrumu") 
vietu rētas nobriedušā saldā ķirša auglī. Šādus 
bojājumus varētu būt radījis ķiršu zieds-
mecernieks (Anthonomus rectirostris) 

 Ķiršu krāssmecernieks 
 (Rhynchites auratus) 

 Barības augi: Polifāga suga – ābeles, bumbieres, 
ievas, ķirši, plūmes, vilkābeles. Latvijā, domājams samērā 
bieži, bet izplatība precizējama. Ķiršiem varētu būt nozīmīgs 
kaitēklis, bet nepieciešami papildus pētījumi par to nozīmi ķiršu 
stādījumos. 

 

9. attēls. Piltuvveida rēta nobriedušā saldā ķirša auglī. 
Šādi bojājumi raksturīgi ķiršu krāssmecerniekam 
(Rhynchites auratus) 

 Bioloģija un barošanās: Ziemo pieaugušas vaboles. 
Pavasarī vaboles barojas, bojājot lapu pumpurus un 
ziedpumpurus, vēlāk aizmetušos augļus – tajos redzamas  
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"dūrienu" pēdas. Vaboļu mātītes olas dēj pa vienai aizmetušos 
augļos, dažus milimetrus zem augļa mizas. Kāpuri no olām 
šķiļas pēc divām nedēļām, barojas augļa mīkstumā, bet 
pieauguši izgraužas no augļa un to pamet. Kāpurs iekūņojas 
augsnē, kur pēc diviem mēnešiem izšķiļas pieaugusi vabole, 
kas turpat augsnē arī pārziemo. Kāpuru bojātie augļi parasti 
arī ātrāk nobirst. Dārzos biežāk novērojami pieaugušo vaboļu 
bojātie augļi, kuru virsmā ir viena vai vairākas dažāda izmēra 
piltuvveida bedrītes (9. attēls). 

 
A 

 
B 

10. attēls. Smecernieku radīto bojājumu (dūrumu) vietu 
rētas citu kauleņkoku nobriedušiem augļiem. 
A – Maksimoviča ķirsis (Prunus maximowiczii); 
B – parastā ieva (Prunus padus) 

 Citi kukaiņi, kas alo ķiršu augļus 

 Bez minētajām sugām – Eiropas ķiršu raibspārn-
mušas un ķiršu krāssmecernieka, ķiršu augļu mīkstumā var 
baroties arī tauriņu kāpuri. Šādi bojājumi novērojami ne pārāk 
bieži, vairāk periodiski. Zināms, ka ķiršu augļus var bojāt 
plūmju tinējs (Grapholita funebrana) un plūmju-ābolu tinējs 
(Grapholita lobarzewskii). Latvijā, Dobeles apkārtnē, tauriņu 
kāpuri ķiršu augļos vairāk atrasti 2007. un 2012. gadā. Bojātie 
augļi pildīti ar ekskrementiem, pilnībā nav lietojami uzturā 
(11. attēls). No minētajām tauriņu sugām visbiežāk sastopams 
plūmju tinējs, kas izplatīts visā Latvijā un ievērojami bojā 
plūmju augļus. 

 
A 

 
B 

 
C 

 

11. attēls. Tinēju dzimtas tauriņu kāpuru bojāti saldo ķiršu 
augļi. A, B – kāpura izejas caurums pa kuru kāpurs 
pametis augli (A), tas pats auglis no iekšpuses (B); 
C, D – tauriņa kāpurs (C) un tā bojāts auglis no 
iekšpuses (D)  
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 Lapsenes un augļu bojājumi 

 Lapsenes var būt ļoti nozīmīgi vēlīno ķiršu šķirņu 
augļu bojātāji. Masveida savairošanās gados tās var bojāt pat 
lielu daļu ķiršu augļu. Lapsenes barojas ar putnu ieknābtiem 
augļiem vai augļus bojā pašas (biežāk), tos izēdot (12. attēls).  

 
A 

 
B 

 
C 

12. attēls. Lapsenes un ķiršu augļu bojājumi. 
A – lapseņu izgrauzts auglis (centrā); B – lapsene 
barojas svaigi izgrauztā auglī; C –  lapseņu 
barošanās pie to bojātajiem augļiem piesaista citus 
kukaiņus (šajā gadījumā – mušas) 
  

 Uz Lapseņu bojātiem ķiršu augļiem nāk baroties arī 
citi kukaiņi (piemēram, mārītes, mušas un pat bites), kas paši 
augļu mizu pārgrauzt nespēj (12. attēls – C). Pēdējie kukaiņi 
nav uzskatāmi par kaitēkļiem, jo tie barībā izmanto jau lapseņu 
sabojāto augļu mīkstumu un sulu. 

Putnu radītie bojājumi 

 Putni sabojā vai pilnībā apēd gatavus vai daļēji 
nogatavojušos ķiršu augļus un tos var uzskatīt par saimnieciski 
visnozīmīgākajiem kaitēkļiem ķiršu dārzos. Galvenie un 
nozīmīgākie augļu bojātāji ir strazdi (13., 14. attēls). Zemgales 
reģionā atsevišķos gados ķiršu dārzos ir novēroti arī 
vārnveidīgie putni. 

 

13. attēls. Ķiršu stādījumā iztraucēts strazdu bars (Dobele, 
21.07.2012.) vietā, kur putnu atbaidīšanai bija 
izmantoti putnu radītu trauksmes skaņu audio 
ieraksti, kas šajā gadījumā bija neefektīvi 

 Putni var bojāt sākot no dažiem augļiem vai pilnībā 
iznīcināt visu ražu (15., 16. attēls). To ierobežošanai izmanto 
speciālus gāzes šāvējus "lielgabalus" vai putnu radīto 
trauksmes skaņu audio ierakstus (20. attēls). Gāzes šāvēji 
(21. attēls) ir visefektīvākais putnu ierobežošanas līdzeklis, jo 
pie tā radītajiem šāvienu trokšņiem putni pierod vismazāk vai 
nepierod nemaz. Putnu balsu ieraksti lielākoties ir neefektīvi, 
īpaši ja putni barojas baros (13. attēls). 

 

14. attēls. Mājas strazds knābī satvēris ķirsi, lai ar to lidotu 
uz barošanās vietu tuvumā esošā zālienā 
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 Barojoties, putni daļu augļu aiznes apēšanai citā 
vietā vai augļus ēd uz vietas kokā, bet daudz sabojāto augļu 
vienkārši tiek notriekti no koka zemē (14.–18. attēls). Putni arī 
nosmērē daļu augļu, kā arī ķiršu lapas ar ekskrementiem un 
bojāto augļu sulu (19. attēls). Bojājumi ātri piesaista dažādus 
kukaiņus. 

 

15. attēls. Strazdu bojāta daļa saldā ķirša ražas (Dobele, 
21.07.2012.) 

 

16. attēls. Strazdu pilnībā noēsta saldā ķirša raža (Dobele, 
21.07.2012.) 

 

17. attēls. Skats uz galdu, kas novietots zem skābā ķirša, 
kur "viesojušies" strazdi (Rīga, 19.07.2012.) 

 

 

18. attēls. Strazdu notriekti augļi zem saldā ķirša (Dobele, 
29.06.2012.) 

 
A 

 
B 

19. attēls. Strazdu barošanās rezultātā ķirši un to augļi tiek 
nosmērēti gan ar bojāto augļu sulu, gan putnu 
atstātajiem ekskrementiem. Pēc masveida putnu 
uzlidojuma stādījumam atlikušie veselie augļi 
noteikti ir jāmazgā. 
A – ar augļu sulu notašķīta saldā ķirša lapa; B –  ar 
strazda ekskrementiem notašķīta saldā ķirša lapa  
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20. attēls. Putnu atbaidīšanai no ķiršu stādījumiem bieži 
izmanto putnu radīto trauksmes skaņu audio 
ierakstus, ko atskaņo, izmantojot pārnēsājamās 
iekārtās, kas tiek darbinātas ar akumulatoru 
palīdzību 

 

21. attēls. Ar gāzi darbināmi gāzes "lielgabali" ir viens no 
efektīvākajiem līdzekļiem putnu atbaidīšanai 
ķiršu stādījumos. Diemžēl lielā trokšņa dēļ nav 
piemēroti izmantošanai apdzīvotās vietās. 

Ķiršu-madaru laputis un augļu kvalitāte 

 Ķiršu-madaru laputis (Myzus cerasi) ražojošajos 
ķiršu stādījumos lielākoties tiek uzskatītas par maznozīmīgiem 
vai nenozīmīgiem kaitēkļiem. Laputis pamatā barojas uz lapām 
un jauno dzinumu galiem (22. attēls), tomēr, atsevišķos 
gadījumos (biežāk skābajiem ķiršiem), tās var baroties arī uz 
augļiem, īpaši masveida savairošanās gados. 

 Stādījumos, kur, ķiršu augļu pasargāšanai no lietus 
ūdens negatīvās ietekmes, izmanto speciāli būvētus segumus 
(25. attēls), ķiršu-madaru laputis zem segumiem var samazināt 
augļu kvalitāti (atšķirībā no ķiršiem, kas aug atklātā laukā).  

 Laputu barošanās dēļ augi un to augļi pārklājas ar 
laputu izdalītajiem lipīgajiem ekskrementiem, rezultātā visas 
augu daļas kļūst netīras un lipīgas (22. attēls), augļiem 
samazinās kvalitāte un izskats. Laputu izdalījumi pie augļu 
virsmas piekalst un smērējumu nomazgāšana ir apgrūtināta. 

 Atklātā laukā audzētiem ķiršiem laputu izdalījumus ik 
pa laikam noskalo lietus ūdens, bet tas nenotiek ar ķiršiem, ko 
audzē zem segumiem. 

 
A 

 
B 

22. attēls. Ķiršu-madaru laputis (Myzus cerasi) un ķiršu 
augļu kvalitāte. Laputu barošanās parasti notiek 
ķiršu jauno dzinumu galos (A) un retāk uz augļiem. 
Ja augu vainagam nav pieejams lietus ūdens, kā 
tas ir audzējot ķiršus zem segumiem, tad laputu 
lipīgie ekskrementi no augiem netiek noskaloti, 
nosmērētie augļi ievērojami zaudē kvalitāti un 
piekaltušie ekskrementi no augļu virsmas ir grūti 
nomazgājami 

Sēņu slimības un puves 

 Vairākas mikroskopiskās sēnes bojā veselus vai 
mehāniski bojātus ķiršu augļus, kas atkarīgs no sēņu sugas 
specifikas. Šīs sēnes ierosina dažāda izskata puves, kā 
rezultātā augļi nav ēdami. Augā esošus augļus visbiežāk bojā 
Monilinia un Botrytis ģints sēnes (23. attēls). Līdzīgi kā ābelēm, 
arī ķiršiem var būt kraupis (ķiršu gadījumā ķiršu kraupis) un 
to ierosina mikroskopiska sēne – ķiršu ventūrija (Venturia 
cerasi). 
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 Dažādas sēnes ātri inficē arī kukaiņu vai citu 
kaitēkļu bojātus, pārmērīga mitruma dēļ plīsušus (23. attēls –

 A), kā arī pārgatavojušos augļus. Ja augļi atrodas viens 
otram tuvu, tad sēnes no sākotnēji inficēta augļa ātri pārņem 
arī blakus esošus augļus. Sēņu izplatīšanos ļoti ietekmē 
mitrums. 

 
A 

 
B 

 
C 

23. attēls. Dažādu sēņu inficēti ķiršu augļi. 
A – pārplīsuši augļi ātri inficējas ar dažādām 
sēnēm; B – sēņu masveidā inficēti skābā ķirša 
augļi; C – ja viens auglis inficēts, sēnes ātri 
pārņem arī blakus esošus augļus 

  

Lietus un tā negatīvā ietekme uz ķiršu augļiem 

 Paaugstināts mitruma daudzums lietainās vasarās 
izraisa ķiršu augļu plaisāšanu (24. attēls), no kā sevišķi cieš 
saldie ķirši. 

 
A 

 
B 

 
C 

24. attēls. Ķiršu augļu plaisāšanas izpausme. 
A – plaisas lielākoties veidojas ap augļa kātiņu; 
B – spēcīgas plaisas vērojamas tikai augļa sānā; 
C – plaisāšana sākas pie augļa kātiņa un turpinās 
dažādos virzienos uz augļa sāniem 
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 Tomēr plaisāšana var būt atkarīga arī no šķirnes – 
ir saldo ķiršu šķirnes, kurām augļu plaisāšana novērojama 
regulāri, gandrīz katru gadu (piemēram, ‘Krupnoplodnaja’), 
bet ir šķirnes, kurām augļi plaisā maz, vai gandrīz nemaz. 

 Arī plaisāšanas izpausme augļiem var būt atkarīga 
no šķirnes – augļi var plaisāt tikai kātiņa tuvumā vai arī tikai 
sānos, virzienā no kātiņa uz augļa virsotni. Pastiprināta 
mitruma gadījumā augļiem plaisas var būt novērojamas 
dažādos virzienos - kombinēti (24. attēls). Ja kātiņa tuvumā 
ir nelielas plaisas, kādas ir vērojamas daudzu šķirņu 
gadījumā, tad augļi parasti ir realizējami tirgu. Tomēr, ja 
šādas, lai arī nelielas, plaisiņas augļiem ir daudz, tās var 
kalpot kā laba infekcijas vieta sēnēm, kas augļus bojā jau 
pēc to novākšanas no auga (glabāšanas laikā). 

 Pastiprināta mitruma ietekmē augļi var sāk plaisāt 
jau pirms to nogatavošanās un plaisāšana turpinās augļiem 
esot jau gataviem. Šādi augļi ātri inficējas ar sēnēm, sākt pūt 
(23. attēls – A) un nav realizējami vai izmantojami pārstrādei. 
Plaisu vietās uz augļiem var nāk baroties dažādi kukaiņi 
(piemēram, lapsenes, bites, mārītes, mušas). 

 Lai pasargātu ķiršus no pārliekas nokrišņu 
ietekmes, stādījumos veic segumu izbūvi (25. attēls). Šādi 
segumi pasargā no ķiršu ražas zudumiem lietainā laikā. 

 

 

25. attēls. Speciāls segums ķiršu augļu pasargāšanai no 
lietus ūdens Latvijas Valsts augļkopības 
institūta saldo ķiršu stādījumā. Šādu segumu 
konstrukcijas ir dažādas. Parasti speciālā plēves 
izvietošanas sistēma nodrošina labu segumu 
izturību stipra vēja apstākļos. Dažu konstrukciju 
segumus gar sāniem var papildināt arī ar pretinsektu 
tīkliem, lai augus pasargātu no kaitēkļiem 

 
 

  

* Arturs Stalažs, Latvijas Valsts augļkopības institūts, Graudu iela 1, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 
arturs.stalazs @ lvai.lv 
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