
Graudkopības nozares apskats par 2021. gadu 

Lauksaimnieki 2021. gadā sezonā beidzot pieredzēja kārtīgu 
ziemu. Labi sacerojušajos tīrumos bija vērojams sniega 
pelējums, kas parasti sastopams ziemās ar biezu sniega 
kārtu un nesasalušu augsnes virskārtu.  

Augu veģetācija atsākās jau marta pēdējā dekādē vien jūras 
piekrastē Kurzemē. Tikmēr citviet valstī augi vēl nemodās, tādēļ 
saimnieki sagaidīja veģetācijas sākumu un tikai tad veikta 
slāpekļa papildmēslošana. Latgalē ziemāju lauki marta vidū bija 
zaļi, taču  pēc  -10 līdz -12 grādu lielā sala lapiņas bija 
apsalušas, tomēr paši augi bija dzīvotspējīgi. Vietām rapsis bija 
cietis no pārnadžu bojājumiem, nograuzts tā augšanas konuss, 
kas nozīmē arī ražas samazinājumu. 

Dažviet Zemgalē ziemājos vēl maijā bija manāmas 
pārziemošanas sekas – pleķaini lauki, kuros kvieši bija īpaši 
gaišāki. Ziemas rapsis visā valstī pārziemoja labi, vienīgi 
Zemgalē un Kurzemē tas vairāk cieta no salnām un sausuma. 
Vidēji valstī rapša ražīgums tika prognozēts nedaudz vairāk kā 
3t/ha. Taču ražas galīgos apjomus izšķira pareizs agrotehnikas 
pielietojums maijā sākumā – mēslojums un augu aizsardzība 
pret kaitēkļiem un balto puvi, kuras risks bija lielāks kā citus 
gadus. Maijs, pretēji ierasti sausam mēnesim, 2021. gadā bija 
gana mitrs, lai augi labi izmantotu mēslojumu, palīdzot saglabāt 
augstu ražas potenciālu. Tomēr dažviet valsts austrumu un 
centrālajos rajonos lauki bija pārmitri – ziemājus tas ietekmēja 
mazāk, bet saimnieki bažījas par vasarājiem.  

Vasarāji siltā jūnija dēļ piedzīvoja masveida dažādu kaitēkļu – 
spīduļu, lapušu, lapgraužu – uzbrukumus, ar kuriem cīnīties bija 
ļoti grūti, jo pārlieku augstā gaisa temperatūra nebija piemērota 
augu aizsardzības līdzekļu pielietošanai. Karstā laika ietekmē 
augi steidza stiebrot un vārpot. Tie nepaguva izziedēt – ziedi 
karstumā nobira, neveidojās pākstis, piemēram, pupām, kas 
nozīmēja ražas samazinājumu. 

Netipiska situācija ar pārlieku mitrumu 2021. gada vasaras 
sākumā bija izveidojusies Latgalē. Dažas saimniecības tikai ap 



Līgo vispār ko varēja iesēt. Sēts tika mitrā augsnē, tādēļ sējums 
nebija izlīdzināts. Lai gan vasaras kvieši labi saceroja, tos tāpat 
apdraudēja kaitēkļi un slimības. Tomēr, lai arī sezonas sākums 
līdz pat jūnija vidum solīja labas līdz izcilas gan ziemāju, gan 
vasarāju ražas, savas korekcija ieviesa sausais un karstais laiks 
no jūnija otrās puses līdz pat jūlija beigām. 

Kopumā vasarājiem ražas samazinājums pret 2020. gadu lēšams 
no 25 līdz 40%. Vasaras kviešiem un vasaras miežiem raža bija 
par 35% mazāka kā 2020. gadā, auzām – par 25%. Arī vasaras 
rapsis padevās sliktāk, un tā raža bija mazāka pat par 40%. 
Vasarājiem šī sezona bijusi īpaši nepiemērota labu ražu ieguvei 
milzīgā karstuma dēļ tieši augam viskritiskākajos posmos. 
Salīdzinoši vēlāka sēja kombinācijā ar karstuma viļņiem Līgo 
laikā un jūlijā ievērojami samazināja cerības uz pieņemamām 
ražām. Vasaras karstums un sausums sakrita ar vasarājiem tik 
kritisko ražas veidošanās periodu, kad tika novērota pat daļēja 
graudu neaizmešanās. Salīdzinot 2021. gada ražas aplēses, 
secināms, ka ziemas kviešu un ziemas rapša raža bija par 20% 
mazāka kā 2021. gadā, ziemas rudziem par 10%. Iemesls – 
graudaugu pāragrā nogatavošanās jeb nokalšana, ko izraisīja 
jūlija augstās gaisa temperatūras un mitruma trūkums. Minēto 
laika apstākļu ietekmē graudi bija ievērojami sīkāki un tika 
nokultas daudz mazākas ražas, nekā cerēts. 
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