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Salīdzinot diedzētu un nediedzētu bumbuļu 
stādījumus, visām šķirnēm diedzētam sēklas ma-
teriālam novērots lielāks sadīgušo augu dau-
dzums. Diedzētajiem bumbuļiem asni jau bija 
izveidojušie pirms stādīšanas, gaismas iedarbībā 
bumbuļos bija izveidojušies arī hlorofils un gli-
koalkoloīdi, kas paaugstināja bumbuļu izturību 
pret slimībām. Nediedzēto bumbuļu asnos pato-
gēniem labvēlīgos vides bija apstākļos attīstīju-
šās infekcijas, piemēram, rizoktonioze 
(Rhizoctonia solani Kühn).  

Augusta vidū šķirnēm ‘Lenora’ un ‘Sigunda’ 
laksti bija vēl zaļi, LP infekcija samērā maz bija 
bojājusi lapu virsmu, toties zaļie laksti piesaistīja 
vīrusu pārnesējas laputis. Augiem parādījās vī-
russlimību pazīmes. Visām šķirnēm visos stādī-
jumos perēkļveidā tika konstatēti Kolorado vabo-

les (Leptinotarsa decemlineata Say) bojājumi,  
4. augustā atkarībā no attāluma līdz perēkļa cen-
tram šie kaitēkļi bija invadējuši 1–40% no lapu 
virsmas.  

Augusta sākumā novērota sausplanku-
mainību (Alternaria un Makrosporium) izplatība, 
bojājumu pakāpe bija atkarīga no šķirņu iz-
turības. Lakstu puves (Phytophthora infestans 
(Mont.) de Bary) attīstība uz lakstiem vairāk bija 
atkarīga no šķirņu izturības, nevis no stādīšanas 
attāluma vai diedzēšanas pirms stādīšanas. Lak-
stu puves infekcija pēc lietainas nedēļas izplatījās 
ļoti ātri, strauji iznīcinot jutīgās šķirnes 
‘Borodjanskiy Rozoviy’ lakstus. Vismazāk lak-
stu puves bojājumi bija uz vidēji vēlīnās šķirnes 
‘Sigunda’ lakstiem (1. tabula).  

1. tabula 

Sausplankumainību un lakstu puves bojājumi uz lakstiem kartupeļu šķirnēm  
Priekuļi, 2005. gads  

Sausplankumainību 
bojājumi, 

% no lapu virsmas 

Lakstu puves bojājumi, 
% no lakstu virsmas Šķirne 

27.07. 4.08. 4.08 15.08. 21.08. 

Borodjanskiy Rozoviy 1 1 0 50 100 
Lenora 1 5 0 40   90 
Sigunda 5 10 0 10   40 

 
Kartupeļu bumbuļu raža bija robežās no  

14.9 t ha-1  līdz 42.3 t ha-1 (2. tabula). Būtiska 
ietekme uz ražas lielumu bija izvēlētajai šķirnei 
un stādīšanas attālumam (p<0.05). Diedzēšanas 
ietekme uz ražu 95% līmenī netika konstatēta. 
Augstāka raža bija agrīnajai šķirnei 
‘Borodjanskiy Rozoviy’, šī šķirne samērā agri un 

intensīvi veido bumbuļus, kas bija izšķirošais 
faktors. Vidēji vēlīnajai šķirnei ‘Sigunda’ šajā 
izmēģinājumā bija salīdzinoši zemākā ražu, bet 
jāņem vērā, ka potenciāli šai šķirnei raža būtu 
lielāka, ja netiktu pārtraukta augu veģetācija, 
nopļaujot lakstus 22. augustā. 

2. tabula 

Kartupeļu raža atkarībā no šķirnes, diedzēšanas un stādīšanas attāluma, t ha-1 
Priekuļi, 2005. gads 

Stādīšanas attālums, cm 
Šķirne 

Diedzēšana  
2 nedēļas pirms 

stādīšanas 30 15 45 
Vidēji, 

γ0.05=1.3 

Diedzēti 35.0 40.4 34.9 
Borodjanskiy Rozoviy 

Nediedzēti 37.7 42.3 33.7 
38.2 

Diedzēti 15.5 18.4 21.0 
Lenora 

Nediedzēti 21.0 22.4 16.8 
19.7 

Diedzēti 18.1 21.5 15.0 
Sigunda 

Nediedzēti 18.5 19.5 14.9 
18.0 

Vidēji, γ0.05=1.3 24.9 28.2 22.7 
Vidēji diedzēti 24.8 
Vidēji nediedzēti 25.8 

  

γ0.05=3.3 
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