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Kviešu nozīme globālā  
pārtikas nodrošināšanā 

• Kvieši nodrošina pasaulē: 

– 21% pārtikas kaloriju, 

– 20% pārtikas proteīna 

• Kviešu audzēšanas zonas pasaulē: 

– Eiropa, 

– Ziemeļamerika 

• Pieaugošs pieprasījums: 

– augošs cilvēku skaits pasaulē; 

– pieaugošs vidējais ienākumu līmenis 
Avots: EK DG Agri 



Graudaugu ražošana un patēriņš 
pasaulē 

Avots: FAO 

Patēriņš pēdējos 10 
gados palielinājies 

par 20% 



Lielākās kviešu ražotājas valstis ES 

Avots: EK DG Agri 

Ražība 
t/ha 



Kviešu ražība Eiropā 

• Pēdējos 20 gados lielākās kviešu ražotājas 
valstis piedzīvo ražības stagnāciju (pazemināšanos) 

– Pirmā valstu grupa ar augstāku ražību – stagnācija 

kopš 1995. gada 

– Otrā valstu grupa ar zemākām ražību – stagnācija 

no 1975. gada 

 

Avots: EK DG Agri 



Mīksto 
kviešu 

ražošanas 
tendences 
ES pēdējos 

5 gados 

Avots: EK DG Agri 



EK vēlas noskaidrot stagnācijas 
iemeslus 

• Inovatīvi produkti- sēkla, mēslojums, augu 
aizsardzība, tehnika 

• Saimniekošanas sistēmas – augu maiņa, 
apūdeņošana, meliorācija, augsne un kaitīgo 
organismu ierobežošana 

• Likumdošana – KLP, Nitrātu, Ūdens, Pesticīdu 
direktīvas 

• Risku vadības sistēmas saimniecībās 



EK JRC (Joint Research Center) 

pētniecības virzieni par kviešiem 
• Kvieši un biotehnoloģija 

– globālie projekti par ĢM t.sk. kvieši, 

– jauni selekcijas paņēmieni, 

– ĢM kviešu ekonomiskais aspekts 

• Kviešu audzēšana un ar to saistīto risku 
vadības sistēmas Eiropā 

• Sociāli ekonomiskie aspekti – lauksaimnieku 
un sabiedrības attieksme utt. 

 

 



ĢM un kvieši pasaulē 

• Pētījumi pēdējos 15 gados 

– herbicīdu tolerance un rezistence pret kaitēkļiem 
un slimībām, 

– ražības palielināšana un stabilitāte, 

– sausuma un aukstuma izturība. 

• Aktīvāki pētījumi sākās ar 2009/2010 gadu, 
vienojoties ASV, Kanādai un Austrālijai 



ĢM kviešu projekti 

Projekts Valsts 

Herbicīdu tolerance ASV (Monsanto) 

Kaitēkļu rezistence  (laputis) Lielbritānija 

Slimību rezistence Vācija 

Stresa tolerance ASV, Argentīna 

Ražības palielināšana un stabilitāte ASV 

Kvalitatīvu izmaiņu projekti: 

Glutēna saturs (celiakija)  Spānija 

Aminoskābju sastāvs Vācija, Ungārija, Ķīna 

Enzīmu sastāvs Dānija 



Laputis kviešos 



Laputis izstrādā trauksmes feromonus 



Feromoni pievilina arī dabiskos 
ienaidniekus 



Daži augi arī izstrādā tādus pašus 
feromonus 

piparmētra 



Gēnu inženierija – palīdz kviešiem 
ražot šo feromonu  



ES & ASV 

ES ASV 

Aramzeme (ha x 106) 135 450 

Pesticīdu izmantošana      
(kg x 106)  

639 512 

Pesticīdu izmantošana 
kg/ha 

4,7 1,14 

Pesticīdi kg/ha pēc kviešu 
ražas korekcijas 

1,77 1,0 

Ražas korekcija: Lielbritānija kvieši  – 8,6 t/ha; ASV kvieši – 3,2 t/ha 

Avots: EU Commision EuroStats 2012; USDA Stats 2012 



www.wheatinitiative.org 

• COORDINATE WHEAT RESEARCH AND 
CONTRIBUTE TO FOOD SECURITY ACROSS 
THE GLOBE 

• STRENGTHENING COORDINATION OF 
WORLD WHEAT RESEARCH 

• SHARING RESOURCES, METHODS AND 
EXPERTISE TO IMPROVE AND STABILISE 
YIELDS 
 

 



Kvieši  Latvijā  

• Lielākās graudaugu platības 372 t.ha 
– 2013 – 372 t. ha – 63,7% no graudaugiem, 33% no sējumu 

platības 

• Lielākais augkopības eksporta apjoms un 
vērtība 
– Latvija – 4 - 5 vietā pēc kviešu eksporta apjoma ES 

• Potenciāls palielināt ražību 

• Potenciāls palielināt platību 
– iekļaujot ražošanā nepastrādātas vai slikti apstrādātas 

zemes 


