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Ražas svētki „Vecauce – 2012”: Studijas – Zinātne – Prakse

LLU MPS „Vecauce” uzticamie izmēģinājumi 2012. gadā

Oskars Balodis
SIA „LLU MPS „Vecauce””

Izmēģinājumu un demonstrējumu jomā 2012. gads bija gan līdzīgs iepriekšējiem, gan arī atšķirīgs. 
2012. gadā „Vecaucē” beidzās ESF līdzfinansēts projekts „Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo 
enerģijas avotu pētījumiem” (vienošanās Nr. 2009/0225/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/ VIAA/129), kā arī 
ESF līdzfinansēts projekts „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju 
izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē” (vienošanās Nr. 2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/
VIAA/099) un „Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem”, bet ZM subsīdiju 
projekts „Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma 
sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā” daļēji turpināsies arī 2013. gadā.

Pēdējo gadu laikā „Vecaucē” novērojam tendenci, ka dažādu lauksaimniecības uzņēmumu vai 
to Latvijas pārstāvniecību pasūtījumi izmēģinājumu veikšanai apsteidz zinātnisko projektu ietvaros 
veikto pētījumu apjomus. Vecaucieši to vērtē ļoti pozitīvi, jo līdz ar to „Vecauce” un tās izmēģinājumi 
kļūst atpazīstamāki tieši ražotāju vidū. Esam sezonas laikā dzirdējuši labus vārdus no pasūtītājiem 
par izmēģinājumiem un to kvalitāti, tāpēc vēlos informēt par to plašāku interesentu loku. 

Plašāko izmēģinājumu pasūtītājs ir SIA „Baltic Agro”, un tās pārstāve Aiva Kupfere atzīst: 
„Sadarbība ar MPS „Vecauce” kultūraugu izvērtēšanā uzsākta jau vairāk nekā pirms desmit gadiem. 
Par cilvēku ieguldīto darbu „mazo lauciņu” aprūpē un datu sagatavošanā varu droši teikt, ka visā, kas 
tiek veikts, vērojama precizitāte un milzīga ieinteresētība. To apliecina arī saimniecības sadarbība 
ar ārzemju partneriem, jo SIA „Baltic Agro” īpašniekiem piederošās kompānijas AS „Nordic Seed” 
pārstāvju lēmums pirms pieciem gadiem bija: veikt sākotnējo graudaugu šķirņu izvērtēšanu tieši 
„Vecauces” saimniecībā, lai turpmākajos gados iegūtu vispiemērotākās šķirnes audzēšanai Baltijas 
valstīs. Tas ir kopīgs vērtējams: mēs uzticamies!” 

BASF „Agro Latvija” tirdzniecības vadītāja Dagnija Hincenberga: „Mēs sadarbību ar Vecauces 
izmēģinājumiem vērtējam kā ļoti nozīmīgu, jo tā ir iespēja pārbaudīt jaunus risinājumus reālajā 
situācijā konkrēta kultūrauga audzēšanas tehnoloģijā. Būtiska ir tieši uzticēšanās un paļāvība, ka 
lietošanas ieteikums tiks izpildīts precīzi un saskaņā ar rekomendācijām.” 

SIA „Latvijas Šķirnes sēklas” agronome Iveta Gūtmane: „Ja šķirne ir uzrādījusi labus rezultātus 
izmēģinājumos „Vecaucē”, tas ir nopietns un pārliecinošs arguments Latvijas lauksaimniekiem. Ja 
šādi rezultāti iegūti 2012. gada aukstajā vasarā, tad panākumi būs garantēti.” 

„Pastāvēs, kas pārmainīsies”, – ar šiem latviešu dižgara Raiņa vārdiem varētu raksturot notiekošo 
izmēģinājumu un demonstrējuma jomā 2012. gada sezonā arī darbinieku izaugsmes ziņā. Savas 
agronoma darba gaitas „Vecauces” izmēģinājumu laukā sācis LLU Lauksaimniecības fakultātes 
students Mārtiņš Kožukaru. Direktores vietnieks zinātniskajā darbā Oskars Balodis 2012. gadu 
izvēlējies kā savas dzīves pārmaiņu laiku un uzsācis darba gaitas citur, vien pabeidzot 2011./2012. 
gada sezonu un savus līdzšinējos pienākumus uzticot citiem speciālistiem.
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