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Kvieši pasaulē 

 Sējumu platības >215 milj. ha.

 Ievāktā graudu raža vidēji 700 milj. t gadā.

 Kviešus pārtikā lieto 2.5 biljoni cilvēku 89 valstīs.

 Augstāko kviešu ražu pasaulē 2020. gadā ieguva fermeris 

Eriks Vatsons Jaunzēlandē 17.398 t/ha, pārspējot savu 

iepriekšējo 2017.gada Ginesa rekordu 16.791 t/ha.



Pasaulē visplašāk audzē bezplēkšņu (kailgraudu) 

kviešus 
Mīkstie jeb parastie kvieši

Triticum aestivum

Izplatība : 90 - 95%  

Sezonalitāte :

ziemas

vasaras

Starpforma (alternatīvie

jeb pusziemāji)

Cietie jeb makaronu kvieši

Triticum durum

Izplatība: 5-10%

Sezonalitāte: 

vasaras

ziemas



Kvieši Latvijā

• Audzē mīkstos jeb maizes kviešus (Triticum aestivum)

• Sējumu platības katru gadu aizņem 450 – 500 tūkst. ha

• Ziemas kviešu vidējā raža 2020.gadā bija 5.28 t/ha un 

vasaras - 4.56 t/ha

Saražoto kviešu graudu apjoms 2019.gadā 2.0 MT



Speltas renesanse vai Durum nākotne Latvijā?



Selekcijas pirmsākumi

 Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrības lēmums par 

Priekuļu selekcijas stacijas dibināšanu 1912.g. un darbības 

atjaunošanu 1919.gadā.

 Valsts Stendes selekcijas stacijas nodibināšanu 1922.g.



Selekcija dod lauksaimnieka rokās spēcīgu 
cīņas līdzekli - apstākļiem piemērotas,  izturīgas  
pret slimībām un ražīgas šķirnes.

Dr. J. Lielmanis

1895.-1970.                                        



Kviešu selekcijas uzdevums

 Izmantojot klasiskās un modernās biotehnoloģijas metodes, izveidot un ieviest

ražošanā jaunas konkurētspējīgas, izturīgas pret apkārtējās vides radīto stresu,

ziemas un vasaras kviešu šķirnes, piemērotas audzēšanai dažādos

saimniekošanas apstākļos, un nodrošināt audzētājus ar kvalitatīvu izlases sēklas

materiālu.

 Izvērtēt un uzturēt Latvijā izveidotos kviešu ģenētiskos resursus.



Kviešu selekcijas darba apjoms

Ziemas kviešiem >250 , vasaras kviešiem >200 krustojumu kombinācijas 

gadā



ZM finansēti zinātniskie projekti

Kviešu, zirņu, miežu, auzu, zirņu, linu, kaņepju un kartupeļu selekcijas 
materiāla novērtēšanas programma integrētās un bioloģiskās 
lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai (2019.-2020.) 
(projekta vad. Dr.agr. S.Zute)

 ‘Ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto 
lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai’ (ar 
biedrības Zemnieku Saeima atbalstu) (Mg.lauks. Vija Strazdiņa)

 ‘Kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības 
kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai’ (LBLA ) (Mg.lauks. Vija 
Strazdiņa)

Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma (2019.-2020.)

(Dr. agr. I.Skrabule)



Pateicība par ilggadīgu sadarbību

LU Bioloģijas fakultātes Profesoram Īzakam Rašalam, 

LU Bioloģijas institūta Asociētai profesorei Dacei Graudai un 

pārējai komandai par sadarbību jaunu kviešu šķirņu 

veidošanā, izmantojot biotehnoloģijas metodes (DH).



Projektu finansē Latvijas Zinātnes padome.

FLP projekts ‘Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu

populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas

apstākļu ietekmē, izveidošana un uzlabošanas iespējas’, Nr. Lzp-

2018/1-0404.

(Projekta vadītāja Dr.agr. Linda Legzdiņa)



Eiropas Savienības

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ELFLA

16.2. apakšpasākums “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādei” 

Projekts “Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas 
produktu izejvielu ieguvei” (projekta vad. Mg.lauks. Vija Strazdiņa)

Projekta mērķis:

No 1922.- 1990. gadam Stendē selekcionēto 15 ziemas un 20 vasaras kviešu šķirņu un līniju, kā 
arī  rudzu ‘Stendes II’ izvērtējums bioloģiskajā audzēšanas sistēmā, un vērtīgāko paraugu 
iekļaušana Latvijas saglabājamo augu šķirņu sarakstā.



Latvijas, Igaunijas un Lietuvas  augu šķirņu katalogos 

reģistrētās  Latvijā izveidotās kviešu šķirnes

Ziemas kvieši

Fredis (Donskaja

polukarlikovaja/Lowrin24/Abe)

Edvins

(WHQ91058/OR908173) 

Talsis

(Veselanka/Nadzeja)

Brencis

(Pamjati Fedina/Pegasus)

Vasaras kvieši

Uffo

(Sigma/Eta)

Robijs

(Dragon/Aniina/Fasan//Fasan)



Latvijā SĪN tests un AVS pārbaude Igaunijā 2020. 

gadā tika veikts divām ziemas kviešu šķirnēm

• L-94.5-N      ‘Reinis’

(GA 921221E16/ MoVir 10)

• 12-292          ‘Brigens’ 

(Skagen/214-3-1)



Kviešu šķirņu reģistrācijas apliecības

1. Winter wheat ‘Brencis’, variety author certificate Nr.456, KVZ-28 2017. 20.10., Latvia; Variety protection

17-6/62 26.09.2019, Estonia.

2. Winter wheat ‘Talsis’Nr.410, KVZ-27, 2015. 05.01., Latvia; registered in a Estonian variety List  

12.12.2016.

3. Winter wheat ‘Edvins’17-4, KVZ-26, 2014. 02.04., Latvia; 17Nr.00032, 2014. 04.24., Lithuania; 

17Nr.17/4/224, 2013. 09.12., Estonia.

4. Variety author certificate Nr.410  KVV 14 spring wheat variety ‘Robijs’, issued 12.05, 2011, Latvia 

5. Variety author certificate Nr. 17-5/141, spring wheat variety ‘Uffo’, issued in 05.04. 2011,Viljandi, Estonia

6. Variety author certificate, Nr. 17-5/140, winter wheat variety ‘Fredis’, issued in 05.04. 2011,Viljandi, 

Estonia  

7. Variety author certificate Nr.355 KVV 13 spring wheat variety ‘Uffo’, issued 02.02. 2009  

8. Variety author certificate Nr.354, KVZ 23 winter wheat variety ‘Fredis’ issued 02.02. 2009  

9. Variety author certificate Nr.313, KVZ-19 winter wheat varieties ‘Banga S’, issued05.05. 2005

10. Variety author certificate KVZ-2, winter wheat variety ‘Sakta’, issued 24.11, 1994

11. Variety author certificate KVZ-1, winter wheat variety ‘Krista’, issued 24.11. 1994. 



Kviešu ģenētisko resursu izpēte uzsākta 2020. gadā

Establishment of the European PGRFA Evaluation network 

(EVA) for wheat and barley (Dr.agr. Māra Bleidere)

EEA and Norway grant Baltic Research Programme project: 

NOBALwheat – breeding toolbox for sustainable food system 

of the NOrdic BALtic region (Dr.agr. Māra Bleidere)



Dalība projektos

• Dzeltenās rūsas slimības ierosinātāja Puccinia striiformis, Wes. Rasu izplatība Latvijā un 
pasākumi tā postīguma ierobežošanai kviešu sējumos (2017.-2020.).

• Sadarbība 16.1.Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu 
slimību ierobežošanai (2018.-2020).

• Starptautisks sadarbības projects ar Boreal Ltd (Somija) “Ziemas, vasaras un tritikāles šķirņu 
un līniju pārbaude Latvijas agroekoloģiskajos apstākļos.” (2008 – 2020.).

• Starptautisks sadarbības projects ar Limagrein-Nickerson LTD (Vācija) Ziemas kviešu līniju
pārbaude Latvijas apstākļos (2005.-2020.)

• EEZ NFI/R/2014/11 ‘Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from
human health perspective’ 2014.-2016.

• Core Organic II, ERA-NET līdzfinansēts 7. Ietvara programmas projekts (kontrakta Nr. 
249667) „Koordinētas Bioloģiskās augu selekcijas aktivitātes daudzveidībai” (COBRA), (2012.-
2015.g.)

AREI iekšējie projekti (ziemas un vasaras kviešu uzturošā selekcija 2029-2023.).

Sagatavotas un publicētas >95 publikācijas



Konsultēti zinātniskie darbi bakalaura un  maģistra grāda 

ieguvei

Maģistra darbi:

• Valentīna Fetere. Vasaras kviešu šķirņu piemērotība audzēšanai konvencionālajā un 
bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā, 2016.g.

• Ansis Zadiņš. Vasaras cieto kviešu (Triticum durum Desf.)   šķirņu izvērtējums 
Ziemeļkurzemē, 2017.g.

• Ligita Šalkovska. Kviešu cietās melnplaukas izplatība atkarībā no šķirnes un 
kodināšanas efektivitātes, izmantojot bioloģiskos sugu aizsardzības līdzekļus .

Bakalaura darbi:

• Gunita Prokopčuka. Vasaras kviešu šķirņu audzēšanas ekonomiskais 
izvērtējums SIS «Uzvara 94».

• Einārs Liepiņš. Dažādu sējas laiku un izsējas normu ietekme uz ziemas kviešu ražu un 
graudu kvalitātes rādītājiem, 2018.



Izmēģinājumos iegūtie rezultāti tiek prezentēti starptautiskajās  

konferencēs, lauksaimnieku semināros un lauku dienās Latvijā



Pagātnes pieredzē smelsim atziņu nākotnei, ka arī visgrūtākie 
brīži ir pārciešami un   pārvarami, ja netrūkst ticības, 

drosmes un izturības, neatlaidības un vienības.

K.Ulmanis


