
Dārzeņkopības nozares apskats par 2020. gadu 

Dārzeņkopjiem 2020. gads sākās neparasti agri, jau janvāra 

beigās visiem pulcējoties uz gada konferenci Bulduros. 

Notikumus steidzināja netipiski siltā ziema un daudzviet 

segtajās platībās jau sākas darbu sezona.  

 

Jaunums no LAD bija digitālā palīga prezentēšana, kas 

izstrādāts ar mērķi palīdzēt un atslogot palīdzības dienesta 

darbu, atbildot uz tipveida jautājumiem. Otrkārt, pirmo 

pārbaudi, iesniedzot iesniegumu vienotajiem platību 

maksājumiem, veic, izmantojot digitālā rīka palīdzību. Noteikti  

ir jāmin veiksmīgais biedrības “Latvijas Dārznieks” vadības 

Jāņa Bērziņa personā un ekspertes Mārītes Gailītes veikums.  

Dārzeņu ražošana attiecībā pret 2019. gadu samazinājās par 8% 

uz 159,1 tūkst./ha. Dārzeņu raža saruka no 192 dt/ha uz 177 

dt/ha. Dārzeņu platības samazinājās tikai par 100 hektāriem. 

Pavasarī ļoti būtiski visu dārzeņu augšanu un attīstību 

nobremzēja aukstais un sausais aprīlis un maijs. Tas ietekmēja 

ne tikai agro dārzeņu, bet daļēji arī citu dārzeņu uzglabāšanu. 

Sekojot gada siltākajam mēnesim jūnijam, sākas strauja dārzeņu 

attīstība, kas paaugstināja gan slimību, gan kaitēkļu riskus. 

Lielais nokrišņu daudzums un krusa liedza pilnvērtīgi veikt 

dārzeņu kopšanas darbus, kas radīja ražas samazināšanos. 

Turpinājās 5% PVN likmes samazinājums svaigai dārzeņu 

produkcijai, kas radīja labus priekšnosacījumus, lai dārzeņu 

cenas turētos stabilas. Tā bija pirmā dārzeņu audzēšanas sezona, 

kas pagāja ar ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 krīzi. 

Neskatoties uz to, pamata dārzeņu ražošana tika saglabāta bez 

būtiskiem samazinājumiem. Darbus organizēt tādos apstākļos 

bija grūtāk. Vajadzīgo resursu nodrošināšana prasīja ilgāku 

laiku, jo visiem bija jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem. Zināmus 

sarežģījumus radīja sezonas darbinieku trūkums. Nebija 

iespējams izmantot darbaspēku no citām valstīm, ko gan viena 

daļa sekmīgi varēja kompensēt ar vietējo darbaspēku, jo daudzi 

cilvēki ierobežojumu dēļ nestrādāja savā tiešajā darbā. Sezonas 

noslēgums bija gana labvēlīgs, jo rudenim bija raksturīgs 

mērens nokrišņu daudzums, bet bija pietiekoši silts, lai visu, kas 



spēja izaugt, varētu novākt. Tas nozīmēja, ka lielākā daļa 

uzglabāšanai paredzēto dārzeņu – galviņkāposti, sarkanās bietes, 

sīpoli, burkāni – tika sekmīgi novākti.  

Meteoroloģiskie apstākļi 2020. gadā radīja īpatnējus 

nosacījumus dārzeņu attīstībai. Pavasarim raksturīgie laika 

apstākļi iestājās jau martā, taču sekojošie aprīlis un maijs bija ar 

nepietiekamu nokrišņu daudzumu un vēsāki, nekā tas pavasarim 

būtu raksturīgs. Rezultātā dārzeņu sākotnējā attīstība bija lēna, it 

īpaši tādiem lieliem ūdens patērētājiem kā ziedkāposti, brokoļi, 

galviņkāposti. Dārzeņiem ar cietu sēklas apvalku, piemēram,  

burkāniem un sīpoliem no sēklas izšķiroša bija savlaicīga sēja, 

jo augsnēs ar nepietiekošu organiskās vielas saturu augsnes 

virskārta strauji zaudēja mitrumu. Nelabvēlīgi apstākļi sākumā 

bija arī visa veida ķirbjaugiem. Agri sētie novēloti sadīga, bet 

stādītiem bija nepieciešams papildu laiks, lai adaptētos pēc 

izstādīšanas. Pavasara darbu cēliens parādīja, cik nozīmīga ir 

spēja agri sagatavot augsni un savlaicīgi visu sasēt un iestādīt. 

Nebija pilnvērtīga nezāļu apkarošana visām tām kultūrām, 

kurām galvenais ierocis cīņā ar nezālēm ir augsnes herbicīdi.  

Kā katru gadu, nozīmīgs atspaids dārzeņkopjiem bija regulārais 

kaitīgo organismu apskats integrētās audzēšanas mājaslapā, 

sekojot līdz izdarītajiem novērojumiem, bija iespējams 

savlaicīgāk plānot augu aizsardzības pasākumus. 

Kartupeļu ražu ietekmēja kartupeļu sausplankumainība, kas bija 

plaši izplatīta, it īpaši laukos ar vecāku sēklas materiālu. Lakstu 

puve intensīvi izplatījās laukos, kur jūnijā savlaicīgi netika 

uzsākta apkarošanas programma. Kartupeļu lapgrauzis, 

pateicoties siltajai ziemai, bija izplatīts vairāk kā citkārt, ļoti 

intensīvi jaunās vaboles barojās rudens pusē. Kāpostos jau 

vairākus gadus pēc kārtas bīstamākais kaitēklis ir kāpostu 

cekulkode. Tās invāzijai ir tieša saistība ar ziemas rapša platību 

palielinājumu. Nedrīkstēja garām palaist arī kāpostu un rāceņu 

balteņus. Sausākos periodos parādījās laputis, jo īpaši tur, kur 

nebija iespējas laistīt. Atsevišķos laukos apkarošana bija 

nepieciešama pret pelēko, balto puvi. Siltā rudens dēļ attīstījās 

krustziežu sausplankumainība. Burkānos dominēja lapu 

plankumainības, labvēlīgā rudens dēļ mazāk bija vērojamas 



puves,  citviet primāri bija burkānu mušas bojājumi. Biešu ražu 

ietekmēja lapu plankumainības, bet laukos, kuri tika izmantoti  

pēc kartupeļiem, krustziežiem un citiem sakņu dārzeņiem, bija 

izplatīts parastais kraupis.  

Darbu sekmīgi turpināja abi lielākie dārzeņu kooperatīvi LPKS 

“Baltijas dārzeņi” un “Mūsmāju dārzeņi”. Pēdējais – pēc 

restrukturizācijas. To darbu daļēji ietekmēja skolu darbības 

ierobežojumi.  

Sezona parādīja, ka dārzeņkopībā svarīga būs spēja izdzīvot ar 

pašmāju resursiem.  
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