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Kartupeļu slimības 

 

KARTUPEĻU LAKSTU PUVE (Phytophthora infestans) 

Lakstu puve reģiona kartupeļu stādījumos 2017. gadā parādījās kartupeļu ziedēšanas 

sākumā (AS 60). Uz apakšējām lapām bija novērojami nelieli blāvi plankumi ar pelēku 

apsarmi lapas apakšpusē. Vasaras sezonā, pasliktinoties laika apstākļiem, kad ir ilgstoši 

mitrums, infekcija strauji izplatījās. Visās apsekotajās saimniecībās augusta sākumā 

vairāk nekā pusi no lauka bija skāŗusi slimība, vienā laukā slimības rezultātā 100% lapu 

un lakstu bija aizgājuši bojā .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Lai ierobežotu slimības izplatību svarīgi izvēlēties kvalitatīvu sēklas materiālu bez 

infekcijas pazīmēm. Slimība pārziemo uz bumbuļiem gan noliktavā, gan augsnē. 

Lielāks risks būs tajās saimniecībās, kuras stādīs savu sēklu, īpaši, ja pagājušajā sezonā 

lakstu puve bija skāŗusi stādījumu. 

2017./2018. gada ziemā apsekojot divas kartupeļu noliktavas, uz kartupeļu bumbuļiem 

laboratorijā nekonstatēja lakstu puves infekciju. 

Slimības izplatību veicinās silts un mitrs laiks, gaisa optimālā temperatūra slimības 

attīstībai +15-20oC. Ja netiks ievērota augu maiņa, pirmie veģetāciju pavasarī uzsāks 

augsnē pārziemojušie bumbuļi jau ar infekcijas pazīmēm. 

 

KARTUPEĻU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria solani) 

2017. gada sezonā slimības izplatība bija salīdzinoši zema. Tika konstatēta kartupeļu 

ziedēšanas sākumā (AS 60) tikai atsevišķos laukos un uz atsevišķiem augiem, jo 

slimības izplatībai 2017. gadā bija nepiemēroti laika apstākļi. 

Infekcijas attīstībā un izplatībā noteicošais faktors šogad būs laika apstākļi. Slimības 

attīstību veicinās dienas tempertūra +20-25oC un rasa naktīs, kā arī barības vielu 

trūkums. 

Kartupeļu melnkāja 

 

Pēdējo gadu laikā reģionā novērota tendence – ar šo slimību slimo augu skaita 

samazināšanās. Kartupeļu ziedēšanas sākumā (AS 60) jūlija vidū atrasta divos 
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stādījumos. Izplatība neliela - 2% robežās, bet inficēts viss augs. Laboratorijā 

apsekotajos bumbuļos slimības pazīmes tika konstatētas. 

Infekcija pastiprināti izplatās relatīvi augstā mitrumā un anaerobos apstākļos, kas 

nozīmē pārmitras, smagas un sablīvētas augsnes. 

 

Kartupeļu kaitēkļi 

 

KARTUPEĻU LAPGRAUZIS (Leptinotarsa decemlineata) 

Pirmais kaitēklis 2017. gada sezonā parādījās jūlija sākumā bioloģiski audzētā laukā. 

Kartupeļu lapgrauža vaboles un kāpuri tika konstatēti visos apsekotajos stādījumos. 

Vienā no kartupeļu laukiem vaboles un kāpuri atsevišķus augus nograuza pilnībā. 

Lapgrauža parādīšanās novērojama katru sezonu. Kaitnieku daudzums būs atkarīgs no 

klimatiskajiem apstākļiem, - karstā laikā attīstība no oliņas līdz vabolei ilgst mēnesi, 

bet vēsās vasarās - pat 2-3 mēnešus. 

 
Sprakšķi 

 

Būtiski kaitējumi reģiona stādījumos nav novēroti. Par sprakšķu kāpuru bojājumiem 

varēja konstatēt vien  ražas novākšanas laikā. Jāņem vērā, ka stādījumos, kuri tiks 

ierīkoti pēc ilggadīgajiem zālājiem, būs stipri savairojušies sprakšķu kāpuri un no to 

bojājumiem cietīs kartupeļu kvalitāte. 

 

 

Burkānu slimības 

 

BURKĀNU LAPU SAUSPLANKUMAINĪBA (Alternaria dauci) 

Sastopama katru sezonu. 2017. gadā infekcijas izplatība bija neliela - tikai uz atsevišķu 

augu vecāko lapu virsmas 5 % robežās. Slimība ražas kvalitāti neietekmēja un tādēļ 

netika  veikti papildus ierobežošanas pasākumi. Paredzams, ka arī šajā sezonā būs 

burkānu lauki, kurus skars šī lapu slimība. Postīgumu noteiks laika apstākļi augšanas 

laikā - augsts gaisa mitrums un temperatūra. 

 
BURKĀNU LAPU BRŪNPLANKUMAINĪBA (Cercospora carotae) 

Sezonā apsekotajā laukā netika novērota. Iepriekšējos gados uz atsevišķu augu 

kātiņiem nelielas infekcijas pazīmes bija saskatāmas. Slimības izplatība reģionā 

nebūtiska. Augsta gaisa temperatūra un palielināts gaisa mitrums būs slimību veicinošie 

faktori. 

Burkānu kaitēkļi 

 

BURKĀNU LAPU BLUSIŅA (Trioza apicalis) 

Jūlija sākumā uz dažiem augiem tika atrasti lapu blusiņas kāpuri. Rezultātā augu lapas 

deformējās un sačokurojās. Laukā varēja novērot atsevišķus augumā atpalikušus augus. 

Blusiņas bojātus augus var novērot katru sezonu. Atsevišķos burkānu sējumos būs arī 

jaunajā sezonā. 
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BURKĀNU MUŠA (Psila rosae) 

Sezonā apsekotajā laukā burkānu muša kāpuri un to bojājumi netika atrasti. Iepriekšējā 

periodā citā saimniecībā noliktavā tika novērotas atsevišķas  kāpuru bojātas saknes. 

Saimniecībās, kur burkāni tiks audzēti atkārtoti, pastāv liela varbūtība, ka arī šajā 

sezonā parādīsies burkānu muša. 

 


