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KARTUPEĻU ŠĶIRŅU SALĪDZINĀJUMS BIOLOĢISKĀS 

LAUKSAIMNIECĪBAS SISTĒMĀ 
Valērijs Kairāns, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Krāslavas konsultāciju birojs 

Ilze Skrabule, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts 
 

Krāslavas novada Indras pagasta 

piemājas  saimniecībā „Ezeri” tika 

ierīkots demonstrējums, lai novērtētu 

dažādu kartupeļu šķirņu piemērotību 

audzēšanai bioloģiskās lauksaimniecības 

sistēmā Latgales agroklimatiskajos 

apstākļos. Tā uzdevums bija veikt 

kartupeļu   šķirņu  salīdzināšanas 

izmēģinājumu, noteikt bumbuļu ražu, 

izvērtēt bumbuļu kvalitāti un noteikt 

katra varianta ekonomisko efektivitāti. 

Demonstrējuma apstākļi un metodika 

Demonstrējums ierīkots 

velēnpodzolētā gleja mālsmilts augsnē, 

ar    augsnes    reakciju    pHKCl      – 

6,0, organiskās vielas saturu 2,1%, 

vidēju       P2O5       nodrošinā-jumu     – 

108         mg         kg
-1         

un      vidēju 

K20 nodrošinājumu – 123 mg kg
-1

. 
Priekšaugi: 2010. gadā – zālaugi, 

2011. gadā – auzas (ražība 2,6 t ha
-1

)
.
 

Demonstrējumā salīdzinātas četras 

kartupeļu šķirnes: ‘Madara’, ‘Vineta’, 

‘Sante’ un ‘Brasla’. 

Demonstrējums tika ierīkots 1 ha 

platībā (katra lauciņa platība –0,25 ha) 

četros variantos: 

1. variants – kartupeļu šķirne ‘Madara’ 

– agra, augstražīga, ar vidēju cietes 

saturu, neizturīga pret nematodi. 

Izveidota Latvijā (Priekuļu LSI); 

2. variants  –  kartupeļu šķirne ‘Vineta’ 

– agra, augstražīga, izturīga pret 

nematodi, izveidota Vācijā 

(Europlant); 

3. variants – kartupeļu šķirne ‘Sante’ – 

vidēji agra, augstražīga, izturīga pret 

nematodi, izveidota Nīderlandē 

(Agrico); 

4. variants – kartupeļu šķirne ‘Brasla’ – 

vidēji vēla, relatīvi jutīga pret lakstu 

puvi,   ar   augstu   un   stabilu cietes 
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saturu, izturīga pret nematodi, 

izveidota Latvijā (Priekuļu LSI). 

Lauks  uzarts  rudenī  2011.  gada 

2. oktobrī. Kūtsmēsli iestrādāti augsnē 

pirms  aršanas  –  40,0  t  ha
-1

. Pavasarī, 

28. un 30. aprīlī, veikta lauka kultivācija. 

1. maijā –kartupeļu stādīšana atbilstoši 

demonstrējuma shēmai. Pirms stādīšanas 

tika izveidotas vagas. Attālums starp 

vagām 70 cm, starp bumbuļiem – 20 cm. 

Stādīšanas norma – 3000 kg ha
-1

. Maija 

sākumā meteoroloģiskie apstākļi bija 

nelabvēlīgi, temperatūra – salīdzinoši 

zema,  tādēļ  kartupeļu  stādījumos augi 

sāka dīgt 20. – 22. maijā. Pirmie uzdīga 

šķirņu ‘Vineta’ un ‘Madara’ kartupeļi, 

pēc tam – ‘Sante’ un ‘Brasla’. Nezāļu 

ierobežošanai stādījumos četras reizes 

veikta vagošana, divas reizes – ecēšana. 

Pēdējā reizē vagošana tika veikta 

2012. gada 17. jūlijā. Raža novākta pa 

šķirnēm: 05.09.2012. – ‘Madara’, 

08.09.2012.  –  ‘Vineta’,  20.09.2012.  – 

‘Sante’ un 25.09.2012. – ‘Brasla’. 

Ražu izvērtēja, nosverot (kg) un 

izsakot t ha
-1

. Bumbuļus pēc izmēriem 
sadalīja frakcijās (<33 mm; 33 – 50 mm; 

>50 mm un nestandarta – mehāniski 

bojāto un puvušo bumbuļu skaits 

noteikts katrai šķirnei atsevišķi) un 

noteica katras frakcijas īpatsvaru. 

Rezultāti un to analīze 

2012. gadā meteoroloģiskie laika 

apstākļi bija ļoti mainīgi, kas veicināja 

augu slimību, ieskaitot lakstu puves, 

attīstību, līdz ar to bioloģiskajai 

saimniecībai ierobežot šīs slimības 

izplatību    bija    problemātiski.  Šķirņu 

izturības pret lakstu puves salīdzināšanu 

bija iespējams veikt, kad stādījumos tika 

novērotas slimības pirmās pazīmes: 

šķirnei ‘Madara’ – 11. jūlijā, ‘Vineta’  – 

17. jūlijā, ‘Sante’ – 19. jūlijā, ‘Brasla’ – 

pēc 25. jūlija. Līdz lakstu novākšanai 

šķirnei ‘Madara’ bija inficēti   laksti 

50 %, šķirnēm ‘Vineta’ un ‘Sante’ – 30– 

35% apmērā, šķirnei ‘Brasla’ – 10–15 % 

apmērā. Pirms ražas novākšanas 20. 

augustā, vizuāli novērtējot stādījumu 

izturību pret kartupeļu lapgraužu 

bojājumiem, tika atzīts, ka lapgrauži 

vislielākos postījumus bija nodarījuši 

šķirnei ‘Madara’ – pilnīgi vai daļēji 

bojāti 70 % stādījumu lakstu, šķirnei 

‘Vineta’ – 40 %, šķirnei ‘Sante’ – 30 %, 

mazākie bojājumi konstatēti šķirnei 

‘Brasla’ –5 % apmērā. 

Ražīgākā izrādījās šķirne ‘Vineta’, 

bumbuļu raža sasniedza 14.80 t ha
-1

. 

Katrai šķirnei tika aprēķināts bruto 

segums (skat.1. attēls). 

Pēc ražas novākšanas kartupeļi tika 

uzglabāti stirpās divas nedēļas, tikai pēc 

tam tos sašķiroja pa frakcijām (tabula). 

Par pamatprodukciju tiek uzskatīti 

kartupeļi, kuriem bumbuļu izmērs ir 33– 

50 mm, tos patērētāji pieprasa visvairāk. 

Bumbuļus, kas ir mazāki par 33 mm, 

parasti realizē kā lopbarību. 

Pamatprodukcijas frakcijas lielākais 

apjoms bija šķirnēm ‘Brasla’ – 63 % un 

‘Madara’ – 58 %. Kartupeļu nestandarta 

frakcijā tika iekļauti mehāniski un 

slimību (galvenokārt puves) bojātie 

bumbuļi. 
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Att. Ekonomiskā efektivitāte dažādu kartupeļu šķirņu salīdzinājumam audzēšanai 

bioloģiskās lauksaimniecības nozarē 

Tabula 

Kartupeļu šķirņu sadalījums pa frakcijām pēc bumbuļu lieluma  
 

 

Šķirne 

Kartupeļu frakcija, % no svara 

< 33 mm 33–50 mm > 50 mm 
nestandarta 

mehāniski bojātie puvušie 

Madara 10 58 25 5 3 

Vineta 8 30 45 7 10 
Sante 5 30 20 5 40 

Brasla 5 63 25 5 3 
 

Secinājumi 

 Augstākā raža un ekonomiskie 

rādītāji bija kartupeļu šķirnei 
‘Vineta’, iegūta bumbuļu raža 

14,80 t ha
-1 

un bruto segums 1 bija 

982,00 Ls ha 
-1

. 

 Zemākā raža tika konstatēta šķirnei 

‘Madara’, kam novēroti lielākie 

kartupeļu lapgrauža bojājumi. 

 Zemākais bruto segums tika 

aprēķināts šķirnei ‘Sante’. 

 Izvērtējot kartupeļu bumbuļu 

kvalitāti pa frakcijām, tika 

konstatēts, ka no iegūtās ražas 

šķirnei    ‘Sante’    40    % bumbuļu, 

šķirnei  ‘Vineta’  –  10  %,  savukārt 

šķirnēm ‘Madara’ un ‘Brasla’ – tikai 

3 % bija puves bojāti. 

 Visvairāk pamatprodukcijas 

standartiem atbilstošu kartupeļu bija 

šķirnēm ‘Brasla’ un ‘Madara’. 

 Mehāniski bojātās produkcijas 

apjoms visām šķirnēm bija aptuveni 

vienāds. Procesu ietekmēja bumbuļu 

novākšanas  tehnoloģija. 

 Demonstrējumā ražas veidošanos 

negatīvi ietekmēja lakstu puves un 

kartupeļu lapgraužu bojājumi. 

Pārbaudītajām šķirnēm novērota 

atšķirīga bumbuļu izturība pret 

slimībām, audzējot tās bioloģiskajā 

laukā. 
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PAR AGROVIDES PASĀKUMIEM, INTENSĪVI AUDZĒJOT 

LABĪBAS 
Līvija Zariņa,Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts  

 

Pēdējā desmitgadē liels uzsvars tiek 

likts uz dažādu agrovides pasākumu 

ieviešanu. Tas ir saprotami un arī 

akceptējami, jo dzīvot kvalitatīvā un 

bioloģiski daudzveidīgā vidē ir gan 

veselīgāk un ilgtspējīgāk, gan arī 

interesantāk. 

Agrovides pasākumu ieviešanai 

daudzās valstīs tiek piešķirts finansiāls 

atbalsts. Latvijā iepriekšējā Lauku 

attīstības programmā „Agrovides 

maksājumi” tika  paredzēti 

apakšpasākumi  „Bioloģiskās 

lauksaimniecības attīstība”, „Bioloģiskās 

daudzveidības     uzturēšanas   zālājos”, 

„Buferjoslu ierīkošana”, 

„Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 

resursu saglabāšana”, „Rugāju lauks 

ziemas periodā”, kā arī „Integrētās 

dārzkopības ieviešana un veicināšana”. 

Ar Eiropas Savienības finansējumu 

2013. gadā paredzēts atbalstīt 

bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu 

zālājos. Taču minētie Eiropas Savienības 

maksājumiem atbalstītie pasākumi nav 

vienīgie, kas sekmē vides kvalitātes 

uzlabošanos. Ir jānovērtē gan augu 

maiņas nozīme, gan arī pašu augu 

iespējas piesaistīt t.s. „liekos barības 

elementus”. To apliecina arī zinātnieku 

veikto pētījumu rezultāti, kas 

ziemeļvalstīs ir veikti jau vairākus 

desmitus gadu, tajā skaitā arī Valsts 

Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā. 

Praktiskajā saimniekošanā galvenā 

pretruna rodas ekonomijas un ekoloģijas 

kontekstā: audzējam, lai gūtu 

ienākumus, bet ne vienmēr audzēt 

vēlamais atbilst realizācijas iespējām. Šī 

situācija noved pie atsevišķu kultūraugu 

pārmērīga īpatsvara augsekā, kas ir 

pretrunā ar Labu lauksaimniecības 

praksi. 

Ilggadēji pētījumu rezultāti liecina, 

ka labību īpatsvars augsekā virs 50% 

degradē augsni. Tajā samazinās 

organisko vielu saturs, savairojas 

kultūraugiem kaitīgie organismi 

(nezāles, slimību izraisītāji, kaitēkļi). 

Tas nozīmē, ka attiecīgajā ekosistēmā 

zudis līdzsvars, tāpēc jārod risinājumi, 

kā situāciju uzlabot. 

Otra būtiska problēma labību 

audzēšanā ir saistīta ar slāpekļa 

nodrošinājumu attiecīgiem riskiem, 

kā arī ar tā izmaksām. Slāpeklis ražas 

veidošanā ir svarīgākais makroelements 

(Fageria, 2009). Palielinoties minerālā 

slāpekļa cenai, pēdējos gados, praktiķi 

aizvien vairāk pievēršas organiskā 

mēslojuma un zaļmēslojuma augu, kuri 

spēj piesaistīt gaisa slāpekli, 

izmantošanai. ASV zinātnieki (Varvel 

&Wilhelm, 2003) uzsver sojas nozīmību 

tās spējā piesaistīt ik gadus 65–80 kg N, 

bet Somijas zinātnieki (Salo et al., 2007) 

brīdina, ka nevajag būt pārmērīgiem 

optimistiem – tikai 3–7 kg ha
-1 

N gadā 

soja piesaista bioloģiskā ceļā. Šie 

zinātniski pārbaudītie apgalvojumi 

liecina par to, ka katrā konkrētā reģionā 

ir savas īpatnības, jo atšķiras gan 

agroekoloģiskie apstākļi, gan arī audzētā 

tauriņziežu suga. 

Novērots, ka pavisam droši jūtas 

praktiķi, kuri labību audzē 

konvencionāli: viņi sarēķina, cik barības 

elementu nepieciešams plānotās ražas 

ieguvei, un tos arī augam „iedod”, taču 

neaizdomājas par to, ka daļa no sistēmā 
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„augsne-augs” ievadītā mēslojuma 

tomēr paliek augsnē un periodā pēc 

ražas novākšanas izskalojas, piesārņojot 

gruntsūdeņus un vēlāk nonākot 

ekosistēmā. Aprēķināts, ka augsnes 

minerālais slāpekļa daudzums, kas var 

nonākt  vidē,  var  būt  ne  mazāk par 

20 līdz vairāk nekā 200 kg no hektāra 

(Shroder, 2001). Tas ir dārgi, ja netiek 

neizmantots lietderīgi, bet, vēl dārgāk, ja 

ar to tiek sekmēta eitrofikācija. 

Slāpekļa piesārņojuma risku būtiski 

iespējams samazināt, audzējot virsaugus, 

starpkultūras, uztvērējaugus, 

zaļmēslojuma augus. Zinātnieki Somijā 

(Kankanen et al., 2001) veikuši izvērstus 

pētījumus par piesaistītā slāpekļa 

daudzumu ar dažādiem pasējas augiem, 

ja tos sēj katru gadu un pamatkultūru 

audzē    atkārtoti    vairākus    gadus pēc 

kārtas. Pasējā izmantots sarkanais un 

baltais āboliņš, sarkanā āboliņa un 

sarkanās auzenes maisījums un 

daudzziedu airene. Sējumi salīdzināti 

dažādos slāpekļa mēslojuma fonos (N-

0,     N-30,     N-60,     N-90)   četros 

periodos: 1. pasējas gadā, pēc 5 gadiem, 

1. gadā pēc pēdējās pasējas, 2. gadā pēc 

pēdējās pasējas. Kopējais N daudzums 

pasējas augu dzinumos un saknēs 

noteikts pēc pamatkultūras novākšanas 

vēlu rudenī un nākamā gada pavasarī. 

Pētījuma rezultāti (tabula) liecina, ka 

piesaistītā slāpekļa daudzums atšķiras 

atkarībā no pasējas auga. Pamatkultūras 

mēslošana ar minerālo slāpekli ietekmē 

N piesaisti gan virszemes masā, gan 

saknēs. 

 

 
Tabula 

Pasējas augu piesaistītā slāpekļa daudzums (pēc H. Kankanena, MTT)  
 

 
Kultūraugs pasējā 

N deva 

pamatkultūrai, 

kg ha
-1

 

Piesaistītais N, kg ha
-1

 

dzinumos 
(lakstos) 

saknēs 

 
Sarkanais āboliņš 

0 30 41 

30 18 25 

60 19 21 

90 16 21 

 
Baltais āboliņš 

0 56 43 

30 46 33 

60 50 25 

90 43 30 

 
Sarkanais 

āboliņš+auzene 

0 19 41 

30 17 17 

60 21 27 

90 9 20 

 
Daudzziedu airene 

0 16 15 

30 24 18 

60 30 18 

90 30 23 



 

Pētījumu gaitā noskaidrots, ka 

tauriņzieži efektīvi paņem slāpekli no 

atmosfēras un atbrīvo to nākamajā 

pavasarī labībai. Pasējā izmantotais 

āboliņš nodrošināja miežu ražas 

pieaugumu nākamajā gadā un vienlaicīgi 

arī novērsa N piesārņošanās risku. 

Savukārt       graudzāles       nepieļāva  

N izskalošanos, absorbējot no augsnes 

nitrātus. Visefektīvākā suga, kas absorbē 

augsnes nitrātus rudenī, bija daudzziedu 

airene. 

Miežu raža pirmajā periodā sasniedza 

2.84 t ha
-1 

un neviens no pasējas veidiem 

nenodrošināja būtisku ražas pieaugumu. 

Savukārt turpmākajos periodos miežu 

raža vidēji bija augstāka (2. periodā 

kontroles variantā sasniedzot 3,14 t ha
-1

, 

bet 3. un 4. periodā – attiecīgi 3,31 un 

3,37 t ha
-1

) un pasējas veida ietekme 

izpaudās gan pozitīvi (pēc abām āboliņa 

sugām), gan negatīvi (pēc daudzziedu 

airenes). 

Somijā kolēģi secinājuši, ka pasējas 

tehnoloģijas izvēle ir atkarīga no 

saimniecības kopējā mērķa – vai mērķis 

ir piesaistīt slāpekli no atmosfēras vai 

absorbēt to no augsnes, vai arī galvenais 

apsvērums ir censties palielināt augu 

daudzveidību un uzlabot augsnes 

kvalitāti ilgtermiņā. 

Lai arī kaimiņvalsts pieredze bāzējas 

uz pētījumiem atšķirīgos 

agroekoloģiskajos apstākļos, tomēr 

somu zinātnieku iegūtajos rezultātos ir 

lietderīgi iedziļināties, jo pētītās sugas 

plaši audzējam arī mūsu valstī. Galvenā 

tēma – videi draudzīga un ilgtspējīga 

saimniekošana ir kopīgs mērķis visiem. 
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