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Ievads 
Kartupeļu lakstu puve, kuru ierosina Phytophthora infestans no Oomycota nodalījuma, 

joprojām ir tā kartupeļu lakstu slimība, kuras ierobežošanai tiek pievērsta vislielākā uzmanība. 
Tomēr nedrīkst aizmirst arī par citām sēņu ierosinātām kartupeļu lakstu slimībām – kartupeļu 
sausplankumainību (ieros. Alternaria solani un Alternaria alternata), kartupeļu antraknozi 
(ieros. Colletotrichum coccodes), pelēko puvi (ieros. Botrytis cinerea) un baktēriju ierosinātām 
lakstu slimībām, piemēram, kartupeļu bakteriālo melnkāju (ieros. Erwinia carotovora 
var. atroseptica). Veģetācijas sezonā, kas nav tik piemērota kartupeļu lakstu puves attīstībai (kāda 
bija arī šī 2015. gada veģetācijas sezona), daudz biežāk ir novērojamas citas iepriekš minētās 
kartupeļu lakstu slimības. Izņemot kartupeļu sausplankumainību, pārējās lakstu slimības ir 
ierobežojamas, tikai ievērojot profilaktiskos pasākumus, – audzēšanai izvēloties veselu stādāmo 
materiālu, ievērojot augu maiņu un kvalitatīvi iestrādājot augu atliekas. Savukārt kartupeļu lapu 
sausplankumainību veģetācijas periodā veiksmīgi var ierobežot ar fungicīdiem, kas atsevišķos 
gadījumos ir tie paši, kas piemēroti arī kartupeļu lakstu puves ierobežošanai.  

Latvijā liela daļa kartupeļu audzētāju jau izvēlas kartupeļus audzēt, ievērojot integrētās augu 
aizsardzība principus. 2014. gadā Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Integrēto audzētāju 
reģistrā bija reģistrēti un pārbaudīti 37 kartupeļu audzētāji (Lestlande, 2014). Tomēr saskaņā gan ar 
Eiropas Komisijas 2009. gada 21. oktobrī pieņemto direktīvu 2009/128/EK, gan Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2009. gada 12. augusta rīkojumu Nr. 558 „Integrētās augu 
aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnes 2009.–2015. gadam”, audzētāju skaitam vajadzētu 
palielināties. 

Pētījums veikts, balstoties uz lauka demonstrējumu, kas iekārtots ar mērķi salīdzināt dažādas 
kartupeļu lakstu puves ierobežošanas shēmas izmantošanai integrētājā augu aizsardzībā. 

Materi āli un metodes 
Kartupeļu lapu slimību diagnostika 2015. gadā veikta iekārtotajā lauka demonstrējuma 

izmēģinājumā Ozolnieku novada Salgales pagasta zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar 
kartupeļu audzēšanu pārstrādei. Izmēģinājumā iekļautas divas kartupeļu šķirnes – ‘Laura’ un 
‘Verdi’.  

Demonstrējums konkrēti lakstu puves ierobežošanai iekārtots divos atkārtojumos, salīdzinot 
šādas izmēģinājuma shēmas: 

1. Saimniecībā ilgstoši izmantotā – balstīta uz saimnieka personīgo pieredzi. Pirmais 
smidzinājums veikts pēc VAAD brīdinājuma signāla saņemšanas no references laukiem 
par lakstu puves izplatību konkrētajā reģionā, nākamie smidzinājumi veikti, balstoties 
uz saimnieka pieredzi. 

2. Intensīvā ierobežošana – pirmais smidzinājums veikts pēc VAAD brīdinājuma signāla 
saņemšanas no references laukiem par lakstu puves izplatību konkrētajā reģionā, 
nākamie smidzinājumi veikti, ievērojot izmantoto fungicīdu smidzināšanas intervālus, 
līdz pat lakstu nopļaušanai. 

3. Integrētā ierobežošana – balstīta uz eksperta slēdzienu. Pirmais smidzinājums veikts pēc 
VAAD brīdinājuma signāla saņemšanas no references laukiem par lakstu puves 
izplatību konkrētajā reģionā, nākamie smidzinājumi veikti, balstoties uz eksperta 
slēdzienu, ņemot vērā meteoroloģiskos datus konkrētajā izmēģinājuma vietā un lietojot 
fungicīdus, kas nesatur mankocebu. 

4. Smidzinājumi veikti, balstoties uz Norvēģijā izstrādātu datormodeli VIPS. 
5. Kontroles variants bez fungicīdu lietošanas. 
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Kartupeļu stādījumu apsekošana veikta vienu reizi ned
references laukiem par kartupeļu
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lakstu puves) precīzākai diagnostikai paraugi iev
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Rezultāti un diskusijas 
2015. gadam bija raksturīgi
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jumu apsekošana veikta vienu reizi nedēļā pēc signāla saņemšanas no VAAD 
laukiem par kartupeļu slimību izplatību un līdz pilnīgai lakstu nokalšanai. Apskates 

ība un attīstības pakāpe. Pēc vizuālo simptomu konstat
kai diagnostikai paraugi ievākti un analizēti LLU LF Augsnes un augu zin

ijas laboratorijā. No ievāktajiem paraugiem, izmantojot kartupe
u tīrkultūras, kas tālāk identificētas, balstoties uz morfolo

īgi salīdzinoši netipiski meteoroloģiskie apstākļi tieši saist
ību, jo atšķirībā no citiem gadiem, šogad šī slimība nebija tik 
ļu lakstu puves ierosinātāja Phytophthora infestans

bas dienas un nakts periodā (Bimšteine, 2005; 2009). Jaunu sporu veidošan
ā, un optimālā temperatūra ir ap 15 °C. Savukārt šogad j
roti lakstu puves pirmie slimību simptomi, nokrišņu bija maz un gaisa 
ka novērotas (dienas un nakts temperatūras bija vien

i bija daudz piemērotāki lakstu puves attīstībai, jo gan nokriš
 bija 17 lietainas dienas, bet kopējais nokrišņu daudzums nepārsniedza 74 mm, kas 

jo normu bija zemāks), gan bija vērojamas lielākas temperatūru sv
u lakstu puves pirmo simptomu parādīšanos bija 27. jūlij ā

juma izmēģinājumā kartupeļu lakstu puves pirmie slim
Verdi’ kontroles variantā. Sākumā simptomi novēroti uz atseviš

jiem. Lakstu puves stublāju formas novērošana ātrāk par lapu formu liecina, ka infekcija 
tiem bumbuļiem vai arī augsnes, kurā varētu būt saglabā

ī lakstu puves forma ir grūtāk ierobežojama. Turpinoties ve
sezonai, lakstu puves simptomi tika novēroti arī otrai izmēģinājumā iekļautajai š

s lakstu puves izplatība kontroles variantos bija 25% šķ

ba 2015. gadā kartupeļu šķirnēm ‘Verdi’ un ‘Laura’ kontroles variant
 

kstu puves attīstības pakāpi, tā nepārsniedza 8%. Kaut ar
ba nenotika strauji, tika pieņemts lēmums kartupeļu stādījumus smidzin

jumos bija izplatīta otra kartupeļu lakstu nozīmīgākā slim
ba, kuru ierosina sēnes Alternaria solani un Alternaria alternata

ēģinājumā iekļautajiem fungicīdiem ir reģistrē
bas ierobežošanai. Dati par veiktajiem smidzinājumiem apkopti 1.

., LLU, Jelgava, Latvija 
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Alternaria alternata (Kapsa, 2004). 

ģistrēti arī kartupeļu 
miem apkopti 1. tabulā. 
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Veiktie fungicīdu smidzin

Veiktie 
smidzinājumi 

Saimniecībā
izmantot

29.06. metalaksils
(mefenoksams) un 

mankocebs
11.07. metalaksils

(mefenoksams) un 
mankocebs

19.07. 
– 

24.07. propamokarba 
hidrohlorī

fluopikolī
28.07. 

– 

03.08. propamokarba 
hidrohlorī

fluopikolī
07.08. – 
13.08. amisulbroms

Fungicīdu lietošanas devas izv
Kartupeļu lakstu puve smidzin
sausplankumainības attīstību (AUDPC 
izmēģinājumā iekļautajām šķirn
 

2. att. Kartupeļu sausplankumain
‘Verdi’ un ‘

Būtiskas atšķirības Ffakt 
shēmām, bet starp salīdzinā
Salīdzinot dažādās fungicīdu lietošanas sh
robežās no 46 līdz 60%. Efektivit
shēmas bija izvēlētas kartupe
ierobežošanai. Tomēr, kā pier
daļēji ierobežot. 2015. gada ve
izplatībai: ja laksti nav infic
ierosinātājiem. Piemēram, šogad izplat
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īdu smidzinājumi , salīdzinot dažādas ierobežošanas sh
 

ībā ilgstoši 
izmantotā 

Intensīvā 
ierobežošana 

Integrētā 
ierobežošana 

metalaksils-M 
(mefenoksams) un 

mankocebs 

metalaksils-M 
(mefenoksams) un 

mankocebs 

fenamidons un 
propamokarba 
hidrohlorīds 

metalaksils-M 
(mefenoksams) un 

mankocebs 

metalaksils-M 
(mefenoksams) un 

mankocebs 

mandipropamīds  
un difenokonazols

 – 
mandipropamīds  

un difenokonazols
propamokarba 
hidrohlorīds un 

fluopikolīds 
mankocebs – 

 – 
mandipropamīds  

un difenokonazols
propamokarba 
hidrohlorīds un 

fluopikolīds 
mankocebs – 

 – amisulbroms 
amisulbroms mankocebs amisulbroms 

 
du lietošanas devas izvēlētas saskaņā ar LR Augu aizsardzības l

smidzinātajos variantos netika novērota. Savukārt sal
ību (AUDPC – laukums zem slimības attīstības līknes), j

m šķirnēm ir novērojamas būtiskas atšķirības (2. att.). 

u sausplankumainības attīstības (AUDPC) salīdzinājums kartupe
‘Laura’, izmantojot dažādus ierobežošanas variantus

 
 > Fkrit novērojamas arī starp kontroli un dažādaj

īdzinātajām shēmām matemātiski būtiskas atšķirī
īdu lietošanas shēmas un aprēķinot tehnisko efektivitā

dz 60%. Efektivitāti galvenokārt ietekmēja tas, ka visas salīdzin
tas kartupeļu lakstu puves ierobežošanai, nevis sausplankumain

ā pierāda rezultāti (2. att.), arī kartupeļu sausplankumain
2015. gada veģetācijas sezona bija piemērota daudzu citu kartupe

ja laksti nav inficēti ar lakstu puvi, tiem ir iespēja inficēties ar citu slim
ram, šogad izplatīta bija pelēkā puve, kuru ierosina sē

., LLU, Jelgava, Latvija 

1. tabula 
das ierobežošanas shēmas 

Datormodelis 
VIPS 

metalaksils-M 
(mefenoksams) un 

mankocebs 

īds  
un difenokonazols 

metalaksils-M 
(mefenoksams) un 

mankocebs 
īds  

un difenokonazols 
– 

amisulbroms 

īds  
un difenokonazols 

– 

amisulbroms 

– 
amisulbroms 

ības līdzekļu reģistru. 
ārt salīdzinot kartupeļu 
īknes), jāsecina, ka starp 

att.).  

 
jums kartupeļu šķirnēm 

dus ierobežošanas variantus. 

 starp kontroli un dažādajām smidzināšanas 
ķirības nav novērotas. 

inot tehnisko efektivitāti, jāsecina, ka tā ir 
zinātās smidzināšanas 

u lakstu puves ierobežošanai, nevis sausplankumainības 
u sausplankumainību iespējams 

rota daudzu citu kartupeļu lakstu slimību 
ēties ar citu slimību 

 puve, kuru ierosina sēne Botrytis cinerea, 
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kartupeļu antraknoze, kuru ierosina sēne Colletotrichum coccodes, kā arī kartupeļu bakteriālā 
melnkāja, kuru ierosina Erwinia carotovora var. atroseptica (Compendium of potato diseases, 
1990). Visas iepriekšminētās kartupeļu slimības var ievērojami samazināt iegūstamās ražas 
iznākumu, taču tās iespējams ierobežot tikai profilaktiski, nevis lietojot fungicīdus veģetācijas 
perioda laikā.  

Veģetācijas perioda beigās, salīdzinot iegūtās kartupeļu ražas tirgus produkcijas iznākumu, 
jāsecina, ka augstāka tā iegūta šķirnei ‘Laura’ – vidēji 31.5–42.6 t ha-1 atkarībā no varianta. Šķirnei 
‘Verdi’ iegūtā raža bija par 20–55% zemāka, attiecīgi 14.2–28.6 t ha-1 (2. tab.) 

 
2. tabula 

Tirgus produkcijas raža (t ha-1) šķirnēm ‘Laura’ un ‘Verdi’ atkar ībā no fungicīdu 
lietošanas shēmas 

 
Šķirne Saimniecībā 

ilgstoši 
izmantotā 

Intensīvā 
ierobežošana 

Integrētā 
ierobežošana 

Datormodelis 
VIPS 

Kontrole 

‘Laura’ 33.8 35.9 42.6 37.5 31.5 
‘Verdi’ 23.2 28.6 22.5 23.5 14.2 

 
Matemātiski salīdzinot iegūto tirgus produkcijas ražu, būtiskas atšķirības Ffakt > Fkrit 

novērojamas starp kontroles variantu un dažādajām smidzināšanas shēmām, bet starp 
salīdzinātajām shēmām matemātiski būtiska ietekme uz ražas pieaugumu nav novērota. Iegūto 
tirgus produkciju, kas, salīdzinot ar vidējiem rādītajiem valstī, ir zemāka, būtiski ietekmēja 
ilgstošais bezlietus periods augusta mēnesī. 

Secinājumi  
Kartupeļu lakstu puve (Phytophthora infestans) 2015. gadā nebija izplatīta kartupeļu 

stādījumos, līdz ar to ir grūti spriest par demonstrējuma izmēģinājumā salīdzināto ierobežošanas 
shēmu efektivitāti. Salīdzinātās ierobežošanas shēmas daļēji var pielietot kartupeļu 
sausplankumainības ierobežošanai, šajā gadā tehniskā efektivitāte ir robežās no 46 līdz 60%. 
2015. gadā bija izplatītas arī citas kartupeļu lakstu slimības – pelēkā puve (Botrytis cinerea), 
kartupeļu antraknoze (Colletotrichum coccodes) un bakteriālā melnkāja (Erwinia carotovora 
var. atroseptica). 

Salīdzinot dažādās kartupeļu lakstu puves ierobežošanas shēmas, būtisks ražas pieaugums 
novērots visos variantos abām demonstrējumā iekļautajām šķirnēm, kur lietoti fungicīdi, bet starp 
šiem variantiem būtiskas atšķirības nav novērotas. 
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