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KARTUPEĻI  BIOLOĢISKAJĀ SAIMNIECĪBĀ 
Ilze Skrabule, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts 

 

Bioloģiskās lauksaimniecības nozī- 

me pasaulē un Eiropā arvien pieaug. 

Kartupeļu audzēšana ir viena no 

ienesīgākajām lauksaimniecības noza- 

rēm daudzās Eiropas valstīs. Patērētāji 

Eiropā un Latvijā arvien vairāk sāk 

novērtēt bioloģiski ražotas pārtikas 

vērtību. 

Bioloģiskās saimniekošanas notei- 

kumi nepieļauj sintētiski ražotu 

minerālmēslu un pesticīdu lietošanu 

bioloģiskajā laukā. Bet augiem tāpat ir 

jānodrošina augsnē barības vielas jeb 

mēslojums jaunās ražas veidošanai. 

Augu slimību un kaitēkļu izplatības 

ierobežošanai jāizmanto bioloģiskajam 

saimniekošanas veidam atbilstošas 

metodes, kas nekaitē dabai. 

Augsnes auglība 

Bioloģiskajā saimniecībā kartupeļus 

nevajadzētu audzēt bezmaiņas stādī- 

jumā – gadu no gada vienā un tajā pašā 

laukā. Katru gadu citas sugas audzēšana 

konkrētajā laukā jeb laukaugu maiņa 

palīdzēs ne tikai uzturēt augsnes auglību, 

bet arī ierobežot slimību un kaitēkļu 

izplatību. Piemēram, ja iepriekšējā gadā 

laukā audzēta labība un izveidojies 

labību infekciju ierosinātāju uzkrājums, 

nākamajā gadā iestādītos kartupeļus 

labību  slimības   izraisošie 

mikroorganismi nespēs bojāt, bet bez 

barības bāzes šie mikroorganismi iznīks. 

Veidojot   laukaugu maiņu 

bioloģiskajai saimniekošanai, jāpadomā 

par augu nodrošināšanu ar barības 

vielām katrā laukā jeb augsnes auglības 

saglabāšanu.   Augu maiņā   noteikti 

jāiekļauj tauriņzieži (āboliņš, lucerna 

u.c.) slāpekļa nodrošinājumam, vislabāk, 

ja tauriņzieži aizņem 25 % augsekas 

platības. Tomēr jāņem vērā, ka vairākus 

gadus pēc    daudzgadīgo   zālaugu 

(piemēram,  āboliņa)  sējumiem  augsnē 
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var atrasties velēnā savairojušies 

drātstārpi, kas apdraud kartupeļu 

bumbuļus. Kartupeļi ar ražu no augsnes 

iznes ļoti daudz barības vielu, tāpēc 

pirms to stādīšanas jāparedz 

zaļmēslojuma vai kūtsmēslu un 

kompostu izmantošana augsnes 

ielabošanai. Zaļmēslojuma augus var 

audzēt ne tikai iepriekšējā vasarā, bet arī 

kā rudens sējumu, iearot tos vēlu rudenī 

vai pavasarī. Izvēloties zaļmēslojumu, 

jāievēro augu savstarpējā ietekme. 

Piemēram, ļoti labi priekšaugi un 

zaļmēslojuma augi ir krustzieži (sinepes, 

eļļas rutki u.c.), kas ar savu dziļo sakņu 

sistēmu uzņem barības vielas no 

dziļākiem augsnes slāņiem. Pēc to 

iearšanas augiem nepieciešamais barības 

vielu nodrošinājums nonāk augsnes 

virskārtā, krustziežu izdalījumi ierobežo 

melnā kraupja attīstību, bet vienlaicīgi 

pazemina kartupeļu garšas kvalitāti. 

Ziemas rudzi, audzēti gan kā priekšaugs, 

gan kā zaļmēslojums, samazina 

patogēnu aktivitāti augsnē un tādējādi 

uzlabo kartupeļu augšanas apstākļus. 

Kūtsmēsli  ir  kartupeļiem  vispusīgs un 

piemērots mēslošanas līdzeklis, to 

vidējās devas ir 15 – 25 t ha 
-1

. Lielākas 

devas nav vēlamas, jo palielina augiem 

viegli uzņemamo slāpekļa savienojumu 

daudzumu augsnē. Pārlieku augsts 

slāpekļa saturs augsnē veicina pārāk 

lielas lapu masas veidošanos, vienlaicīgi 

aizkavējas bumbuļu veidošanās, 

pagarinās augšanas laiks un augi kļūst 

jutīgāki pret slimībām. Kā minēts visās 

augkopības grāmatās, kūtsmēslus pirms 

iestrādes nepieciešams kompostēt, tos 

labāk  iestrādāt  iepriekšējā  gadā  pirms 

kartupeļu stādīšanas. Svaigi kūtsmēsli 

augsnē rada ļoti labvēlīgus apstākļus 

tādas kartupeļu slimības kā parastais 

kraupis attīstībai. Organiskais 

mēslojums augsnē mikroorganismu 

darbības un bioķīmisku procesu rezultātā 

sadalās pakāpeniski, visā veģetācijas 

periodā papildinot augsni ar augiem 

viegli uzņemamiem savienojumiem. 

Tomēr tūlīt pēc sadīgšanas kartupeļu 

augiem lapotnes veidošanai var trūkt 

viegli uzņemamu slāpekļa savienojumu. 

Parasti vasaras sākumā, kad kartupeļi 

dīgst un sāk veidot lapotni, ir vēss laiks. 

Tas samazina mikroorganismu aktivitāti 

augsnē, līdz ar to palēninās pieejamā 

mēslojuma sadalīšanās process. 

Pēc Vācijā veikto pētījumu datiem, 

lai iegūtu kartupeļu ražu 35 t ha
-1

, laikā 

no sadīgšanas līdz ziedēšanai augiem 

stublāju un lapu veidošanai nepieciešami 

110–130 kg slāpekļa. 

Lauka apstrāde 

Pirms kartupeļu stādīšanas augsne ir 

jāirdina kultivējot vai frēzējot, lai tajā 

nodrošinātu gaisa klātbūtni. Sablīvēta, 

mitra augsne veicina patogēnu iedarbību 

uz iestādītajiem kartupeļu bumbuļiem. 

Kartupeļus vēlams stādīt jau iesilušā 

augsnē (apmēram 8 
o
C), tad tie straujāk 

aug un tos mazāk bojā augsnē esošie 

patogēni. Tomēr jau izdiedzētus sēklas 

kartupeļus var stādīt arī vēsākā augsnē. 

Piemērotākais laiks kartupeļu stādīšanai 

ir no aprīļa beigām līdz maija vidum. 

Maija otrajā pusē katra novēlota 

stādīšanas diena negatīvi ietekmē ražas 

lielumu. 

Kartupeļus labvēlīgi ietekmē 

rušināšana – augsnē tiek iznīcinātas 

nezāles, bet kartupeļu augu saknes tiek 

nodrošinātas ar gaisu. Jau 5–10 dienas 

pēc stādīšanas veic lauka ecēšanu. 

Ieteicams izmantot speciālus ecēšveida 

vagotājus, kas rušina vagu virsmu un 

sānus. Ecēšanu var atkārtot, līdz parādās 

kartupeļu asni. Vēlāk veic vagošanu, 

veidojot augstākas vagas. Kartupeļus 

vago ik pēc 7–14 dienām, līdz augi ir tik 

lieli, ka lapas starp vagām sakļaujas. Ja 

pēc  lietus  veidojas  augsnes  garoza vai 
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nepieciešams ierobežot nezāles, 

vagošanu var veikt arī vēlāk. 

Sēklas materiāla izvēle 

Bioloģiskajā lauksaimniecībā ļoti 

nozīmīgi ir izvēlēties konkrētiem katras 

saimniecības apstākļiem piemērotas 

šķirnes ar labām kvalitatīvām īpašībām, 

kas dos labu ražu. Tās varētu būt pat 

speciālas šķirnes konkrētajam apvidum 

vai saimniecībai. Bioloģiskie saimnieki 

varētu izcelties ar oriģinālu kartupeļu 

šķirņu audzēšanu, bet šajā virzienā vēl 

daudz darba ir kartupeļu selekcionāriem 

sadarbībā ar zemniekiem. 

Ļoti svarīgi izvēlēties tādas šķirnes, 

kurām piemīt izturība pret patogēniem, 

īpaši lakstu puvi. Ne mazāk svarīga ir 

izturība pret karantīnas patogēniem – 

nematodi un kartupeļu vēzi, kā arī pret 

rizoktoniju, bakteriālajām un vīrusu 

izraisītajām slimībām. 

Ja šķirne ir izvēlēta, tad jāsameklē 

bioloģiski audzēts sertificēts sēklas 

materiāls. Pārbaudīti un par atbilstošiem 

atzīti sēklas bumbuļi jau garantē 

kartupeļu veselīgumu un 

konkurētspējīgu ražu. 

Slimību un kaitēkļu ierobežošana 

Melnais kraupis jeb rizoktonija 

Slimība uz kartupeļu bumbuļiem 

parādās kā viegli noberžamas melnas 

kārpiņas, kas atgādina pielipušas zemes 

piciņas. Pavasarī uz slimajiem asniem 

novēro tumšbrūnus plankumus un vātis. 

Asni bojājumu vietās nolūst un atmirst, 

neiznākot no augsnes. Uz kartupeļu augu 

stublājiem var izveidoties arī balta, bieza 

plēve – patogēna sēnes augļķermenis. 

Inficēto augu laksti kļūst iedzelteni, 

lapas ieritinās. Lielākos bojājumus 

slimība var nodarīt aukstos, vēsos 

pavasaros mitrā augsnē. Augsnei 

iesilstot, patogēna aktivitāte samazinās. 

Viena no iespējām, kā izvairīties no 

rizoktonijas un citu augsnē sastopamu 

patogēnu postīguma, ir stādīt kartupeļus 

iesilušā, kārtīgi sastrādātā augsnē.  

Vēlāk, pēc stādīšanas, mikroklimatu 

augsnē uzlabo arī virskārtas irdināšana 

ar ecēšām. Sēklas kartupeļu diedzēšana 

pirms stādīšanas paātrina augu attīstību 

un asnu straujāku augšanu tūlīt pēc 

stādīšanas. Turklāt, diedzēšanas laikā 

kartupeļu bumbuļos un asnos veidojas 

dažādi savienojumi, piemēram, 

glikoalkoloīds solanīns, kas aizsargā no 

patogēnu iedarbības. 

Lapu    slimības    –    lakstu    puve   un 

sausplankumainības 

Lakstu puves pazīmes uz lapām 

parādās kā izplūduši brūni plankumi ar 

pamanāmu baltu, sarmainu apmali. Uz 

stublājiem un kātiem slimība izpaužas 

garu, brūnu joslu veidā. Sēnes attīstībai 

labvēlīgos apstākļos – mitrumā un 

siltumā – nedēļas vai desmit dienu laikā 

var iznīkt laksti visā kartupeļu laukā. 

Vēlāk uz bumbuļiem izveidojas nedaudz 

iegrimuši plankumi, kas izplatās 

bumbuļu mīkstumā; bojātie audi ir brūni. 

Sausplankumainību bojājumi  uz 

lapām parādās lielāku vai mazāku brūnu 

plankumu veidā ar izteiktu robežlīniju. 

Slimību bojājumi samazina fotosintēzē 

iesaistīto lapu virsmu, kam ir liela loma 

ražas veidošanā. Šīs lapu slimības vairāk 

novēro sausās un siltās vasarās. 

Saimniekojot ar bioloģisko metodi, 

ne vienmēr ir iespējams augus aizsargāt 

pret slimību un kaitēkļu invāziju, bet no 

iespējamiem patogēnu aktivitātes 

periodiem var izvairīties, lietojot 

dažādas metodes. Viena no tām ir 

maksimāli saīsināt augu augšanas laiku 

uz lauka, lai kartupeļi ražu pagūtu 

izveidot labvēlīgos apstākļos pirms ļoti 

postīgās slimības (lakstu puves) 

izplatības sākuma. 

Iespējas saīsināt kartupeļu augšanas 

laiku uz lauka ir vairākas, piemēram: 

 sēklas kartupeļu diedzēšana: augi 

ātrāk sadīgst un veido lakstus, agrāk 
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sākas ziedēšana un līdz ar to jaunās 

ražas bumbuļu veidošanās; 

 tādas kartupeļu šķirnes izvēle, kas 

bumbuļus veido strauji un 

salīdzinoši agrākā attīstības stadijā. 

Protams, ārkārtīgi nozīmīga un 

efektīva ir pret lakstu puvi izturīgas 

šķirnes izvēle stādīšanai. Šveices 

zinātnieku pētījumi ir pierādījuši, ka 

agrīnuma un bumbuļu veidošanas 

intensitātes ziņā līdzīgu šķirņu 

salīdzinājumā pret patogēnu 

izturīgas šķirnes izvēle nodrošina par 

50 % lielākas ražas ieguvi. Tomēr 

pētījumu rezultāti bioloģiskajos 

kartupeļu laukos pierāda, ka daudz 

izdevīgāk ir izvēlēties kartupeļu 

šķirni ar mazāku izturību pret lakstu 

puvi, bet ar spēju agri un ātri veidot 

bumbuļus un efektīvi izmantot 

augsnē pieejamās barības vielas. 

Slimību izplatību uz lapām varētu 

ierobežot, uzlabojot augu mikroklimatu, 

– augus stādot retāk un ņemot vērā 

valdošo vēja virzienu. Pētījumu rezultātā 

radušies secinājumi, ka izretinātā 

stādījumā, izmantojot gan lielāku 

stādīšanas attālumu, gan platākas vagas, 

raža ir nedaudz zemāka, bumbuļi lielāki, 

tomēr lakstu puve vienādi izplatās visa 

veida stādījumos. 

Zinātnieki Vācijā un Lielbritānijā ir 

pētījuši, vai lakstu puves izplatību nevar 

ierobežot, blakus stādot pret to izturīgas 

un jutīgas kartupeļu šķirnes, tomēr 

slimības izplatības aizturēšana bija 

mazefektīva, novērota tikai neliela 

ietekme uz slimības attīstības gaitu, to 

padarot lēnāku. Vācijā pētīta iespēja 

aizsargāt kartupeļu stādījumus ar 

barjeraugiem, ierīkojot citu laukaugu 

sējumus blakus kartupeļiem. Slejās sēti 

kvieši vai āboliņš starp kartupeļu vagām 

samazināja lakstu puves izplatību, īpaši, 

ja vagas bija novietotas perpendikulāri 

valdošo    vēju    virzienam.   Barjeraugi 

darbojas kā filtrs slimību sporu 

uztveršanai, bet gaisa masu kustība vēja 

ietekmē veido sausāku mikroklimatu un 

nepiemērotus apstākļus slimības 

attīstībai. Viens no variantiem sekmīgai 

kartupeļu audzēšanai varētu būt nevis 

stādījuma ierīkošana lielā platībā, bet 

atsevišķu nelielu šauru stādījumu 

veidošana perpendikulāri valdošo vēju 

virzienam, abpus kartupeļiem audzējot 

citus laukaugus. Mazāk efektīvs 

paņēmiens ir šaurajos laukos blakus 

audzēt pret lakstu puvi jutīgas un relatīvi 

izturīgas kartupeļu šķirnes. 

Pētījumos dažādās valstīs gadu no 

gada tiek pārbaudīti dažādi bioloģiskie 

preparāti lapu slimību ierobežošanai. Arī 

Priekuļos  tika   izmēģināti   gan 

mikrobioloģiskie, gan atsevišķi augu 

ekstraktu,  gan   dabisku  ķīmisku 

savienojumu   preparāti. Galvenie 

secinājumi dažādiem pētījumiem   ir 

līdzīgi: bioloģisko preparātu efektivitāte 

nav augsta. Lielākā ietekme izpaužas kā 

slimības attīstības palēnināšana, ja tās 

izplatība ir vidēja vai lēna. Atsevišķi 

preparāti var  paaugstināt   ražu, 

iedarbojoties kā ārpussakņu mēslojums. 

Kartupeļu lapgrauzis 

Kartupeļu lapgrauža jeb Kolorado 

vaboles kāpuri un pieaugušie īpatņi 

kartupeļu lapās izgrauž neregulārus 

robus vai caurumus; ja kaitēkļu ir daudz, 

lapas var tikt nograuztas pilnīgi. Veicot 

pētījumus ASV kartupeļu laukos, 

pierādījies, ka zināma efektivitāte 

vaboļu krājumu iznīcināšanā bijusi tādu 

bioloģisko preparātu lietošanai, kuru 

sastāvā ir Bacillus thuringiensis 

baktērijas vai sēņu dzimtas pārstāvji 

Beauveria bassiana. 

Dabā kartupeļu lapgraužiem ir 

dažādi ienaidnieki: vairākas mārīšu 

sugas, plēsīgās blaktis, zeltactiņas. 

Bioloģiskajos stādījumos šie kukaiņi 

varētu      būt      labi      palīgi   kaitēkļu 



 

ierobežošanā, bet pilnīgi visus kaitēkļus 

tie neiznīcinās. 

Pēc pētījumu rezultātiem gan Eiropā, 

gan Amerikā, lapgraužu ierobežošanai 

ieteikti arī augu (biškrēsliņu, vībotņu) 

izvilkumi, kā arī kaņepju un Indijā 

sastopamā ziepjukoka augu ekstrakti. 

Igaunijā veiktajos pētījumos biškrēsliņu 

izvilkums samazinājis kāpuru daudzumu 

uz kartupeļu lapām par 25%. Tomēr 

izmēģinājumā konstatēts, ka lapām jābūt 

nosegtām ar aizsargājošo šķīdumu 

nepārtraukti un tas savu iedarbību zaudē 

pēc trim dienām. Tātad šī metode varētu 

būt ļoti darbietilpīga. 

Lai izvairītos no kartupeļu lapgrauža 

bojājumiem,   visefektīvākā   metode  ir 

augu maiņas ievērošana. Vasaras 

sākumā, izšķiļoties no kūniņām un 

neatrodot savā tuvumā piemērotu barību, 

kaitēkļi iznīkst vai to izplatība 

aizkavējas. Optimālais attālums, kas 

ierobežo kaitēkļu izplatību starp 

iepriekšējā gada un jauno kartupeļu 

lauku, ir vismaz 100 metri. 

Pirms pieņemt lēmumu, vai uzsākt 

bioloģisko saimniekošanu, viens no 

svarīgākajiem motīviem varētu būt tas, 

ka bioloģiskā lauksaimniecība palīdz 

saglabāt vidi visapkārt, bet bioloģiski 

ražoti kartupeļi būs veselīgs produkts 

ikvienam to patērētājam. 


