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Lauku diena Zemgalē notika Krimūnās

Uzrunu teica «Latraps» Zemgales reģiona vadība.

Pasākuma namatēvi – Juris (no kreisās) un Elvis Lazdiņi.

Lauku dienā bija iespēja iepazīt jaunāko lauku apstrādes tehniku.

Piektdien Krimūnu pagasta zemnieku saimniecībā
«Lazdiņi» notika lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības «Latraps» Lauku
diena Zemgalē. Pēc pandēmijas ieviestajiem
ierobežojumiem tā katrā no valsts reģioniem notiek
ar vairāku gadu pārtraukumu. Zemgalē kā vieta,
kur norisināties šim pasākumam, bija izvēlētas
Krimūnas, un, kā novēroja «Zemgale», tas bija
pulcējis plašu interesentu pulku.
Interesentiem bija iespēja
uzzināt daudz jauna, apmeklējot
pasākuma dalībnieku ierīkotos
informatīvos stendus. Cita starpā
bija arī iespēja aplūkot dažādas
tehnikas vienības, uzzināt jaunāko par graudaugu audzēšanu,
sējumu apdrošināšanu un citām
aktualitātēm. Un, protams, arī
klātienē iepazīt sējumus un audzētās labības šķirnes, kā arī izzināt to audzēšanas īpatnības.
Jautāts, kāpēc «Lazdiņi» piekrita savā saimniecībā rīkot šādu
vērienīgu pasākumu, saimniecības agronoms un arī viens no aktivitātes iniciatoriem agronoms
ELVIS LAZDIŅŠ bilda:
- Bet kā gan citādi? Mūsu
saimniecība ir to starpā, kas ir
starp «Latraps» dibinātājām,
saimniecībai ir ļoti cieša sadarbība
ar šo organizāciju. Līdz ar to šķita
pašsaprotami, ka šādam pasākumam ir jānotiek pie mums. Nerau-

goties uz pandēmijas «piespiedu
pārtraukumu», šī «Lazdiņos» nav
pirmā «Latraps» rīkotā Lauku diena. Arī iepriekš tādas šeit ir notikušas.

Mērķis – pabūt kopā
Vaicāts, kas, viņaprāt, ir būtiskākais, ko šajā dienā atbraukušie lauksaimnieki var uzzināt,
sarunbiedrs sacīja:
- Noderīgas informācijas ir
daudz. Bet, būsim godīgi, šādu
Lauku dienu galvenais mērķis
lielākoties tomēr ir, lai mēs visi,
zemnieki, satiktos, pakomunicētu
savā starpā. Jo ikdienā jau katrs no
mums strādā savā saimniecībā un
tā īsti, sirsnīgi parunāt aci pret aci
vienkārši neatliek laika. Viena lieta
ir pārspriest pa tālruni, kas notiek
saimniecībā, kādas ir problēmas
laukos, pavisam cita, kad to visu
var pārspriest klātienē. Manuprāt,

tā ir šādu pasākumu lielākā pievienotā vērtība. Bet, protams, Lauku diena ir arī iespēja iegūt jaunu
pieredzi, paraudzīties uz, teiksim,
mūsu saimniecības pieredzi rapša
un citu kultūru audzēšanā, izmantotajām audzēšanas tehnoloģijām.

Pārdesmit kilometru,
bet atšķirība ir
«Lazdiņi» ir viena no lielākajām mūspuses zemnieku saimniecībām. Ņemot vērā, ka šogad
Zemgalē valda ne pārāk ierasti
laikapstākļi, radās jautājums, kā
ar tiem «sadzīvo» šajā saimniecībā. Elvis Lazdiņš atbildēja:
- Teikšu, kā ir, – rapša sējumi
izskatās ļoti atšķirīgi, ja ņemam
vērā, ka saimniekojam vairākos
Dobeles novada pagastos, saimniecības bāzes ir Krimūnās un
Zebrenē. Ja rēķinām procentuāli, Krimūnās apsaimniekojam ap
70%, Zebrenes pusē ap 30% sējumu no kopumā esošajiem.
Jāteic – attālums it kā niecīgs,
bet situācija laukos ir diametrāli
pretēja. Ja šeit, Krimūnās, sējumu
potenciāls pašlaik šķiet ļoti labs,
Zebrenes pusē ir diametrāli pretēji.
Ir ievērojami meža dzīvnieku postījumi. Neslēpšu, Zebrenes pusē uz
sējumiem atstāj savu iespaidu arī

tas, ka lielākoties tomēr tur ir bijušas neiekoptas zemes platības,
līdz ar to, lai tās vairāk vai mazāk
produktīvi apsaimniekotu, nepieciešami lieli ieguldījumi. Platības
ir jāielabo, jāveic meliorācijas
darbi un tamlīdzīgi. Var sacīt, ka
strādājam pilnīgi divās atšķirīgās
pasaulēs.
Savu ietekmi atstājusi arī salīdzinoši ilgā ziema, ilgstošā zemā
gaisa temperatūra. Bet šāda situācija jau nav vērojama tikai pie
mums, teju vai visos Latvijas novados. Daba ir neprognozējama, ar to
zemniekam jārēķinās. Tomēr cerēsim, ka viss būs labi. Galvenais, lai
vasarā nav tāds sausums, kāds bija
pērn.

Apdrošināšana – tas ir
drošības spilvens
Runājot par labību – sējumi
lielākajā daļā Latvijas izskatās ar
labu potenciālu. Pēdējās nedēļas
laikā ir bijis gana daudz nokrišņu,
un tas nāk sējumiem tikai par labu.
Protams, jāsagaida ir jūlijs – kas
notiks šajā mēnesī. Bet uz šo brīdi
viss šķiet itin cerīgi labai ražai.
Viens no galvenajiem Lauku
dienas sarunu tematiem bija ne
vien par rapša un labības audzēšanas tehnoloģijām, bet arī par
sējumu apdrošināšanu. Jautāts,
vai šis pakalpojums ir aktuāls arī
«Lazdiņos», Elvis Lazdiņš neslēpa izbrīnu – kā gan citādi?
- Protams, šo pakalpojumu izmantojam no pirmās dienas, kad
tas tika piedāvāts. Uzskatu, ka tas
ir vienkārši nepieciešams –apdrošināt vasaras riskus, izslēdzot tādus apstākļus kā, teiksim, krusa.
Esmu pats pieredzējis, kā tas ir,
kad krusa faktiski desmit minūšu
laikā «izsit» visu, kas ir uz lauka.
Un tu neko nevari ietekmēt. Šādā
gadījumā apdrošināšana ir kā tavs
«drošības spilvens» – tu zini, ka varēsi, neraugoties ne uz ko, regulēt

savu naudas plūsmu, norēķināties
ar kreditoriem.
Esam šo visu izbaudījuši, un
tikai tāpēc varu šo visu jums droši
sacīt. «Lazdiņos» esam saņēmuši
kompensācijas gan par krusas, gan
veldres riskiem.
Nepateikšu neko jaunu – mēs,
lauksaimnieki, jau varam darīt,
ko un kā vien vēlamies, bet to, ko
nolems darīt daba, neviens nevar
prognozēt. Viss var mainīties pat
dažu stundu laikā. Tāpēc ir nepieciešama apdrošināšana.

Racionāli saimnieki
pie viena lieluma
nepieturas
Lauku dienā interesentiem
bija iespēja «Lazdiņos» aplūkot
13 rapša šķirņu sējumus, kā arī 16
ziemas kviešu šķirnes. Līdz ar to
zemnieki varēja ne vien uzklausīt
speciālistu stāstīto, bet arī dabā
ieraudzīt, kā kura no šķirnēm uzvedas dabā un tik netradicionālos
apstākļos, kādi vērojami šogad.
Iespējams, kādam gūtās atziņas
palīdzēs izdarīt secinājumus,
kādu šķirni izvēlēties nākamgad.
Vaicāts, vai saimniecībā ik
gadu ir ierasts sēt tik plašu labības šķirņu sējumu klāstu, Elvis
Lazdiņš atbildēja apstiprinoši:
- Tā tam vienkārši būtu jābūt.
Racionāli saimnieki nepieturas pie
viena lieluma. Viņi redz atšķirību
starp šķirnēm, kuru klāsts ir milzīgs.
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