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Tik pilnus apcirkņus „Vecauce” sen nav piedzīvojusi. Graudu kopievākums virs 2000 tonnām,
rapšu - 800 t, salmi savākti vismaz diviem gadiem, arī zaļā masa iegūta bagātīga. Daba gādājusi
par to, lai beidzot izdodas atjaunot krājumus, kas iztukšoti iepriekšējos gados. Taču saspringtā
situācija zemes tirgū sasniegusi arī „Vecauci”. Apsaimniekoto nomas zemju samazināšanās vēl
ciešāk nostiprina pārliecību – sīvajā konkurencē izdzīvo tas, kas prot izmantot katru zemes hektāru.
Vēl rūpīgāk jāstrādā, lai labas ražas iegūtu arī applūstošās, reljefās vai pašlaik krūmiem apaugušās
platībās. Ekstensīva saimniekošana – pasīva zāles appļaušana – Zemgalē neiederas!
Iepriekšējos divos gados peltie un vāji ziemojošie mieži šogad ražu atdeva ar uzviju: no 86
hektāriem nokultas 400 tonnas. Turpat 6 t ha-1 iegūtas no ziemas kviešiem ‘Olivin’ un ‘Kranich’.
Laicīgi nokultie vasaras mieži ‘Publican’ necieta no lietavām, tāpēc vidējā raža 4.8 t ha-1. Līdzīgi
kā 2008. gadā iegūta augsta vidējā ziemas rapša raža – 3.5 t ha-1; atsevišķos laukos ieguvām pat
5.5 t ha-1. Tātad potenciāls liels. Plānotās ziemāju platības 2013. gadam būs 600 ha, tāpat kā šogad.
Turpinām atjaunot zālājus – prioritāte tiek dota lucernas un stiebrzāļu maisījumam proporcijās 70:
30. Beidzot atrasts labākais vasarāju mistra variants – vīķu un auzu maisījums, kas devis lielu zaļās
masas ražu un augstu proteīna saturu.
Ganāmpulks turpina pieaugt. Slaucamo govju skaits 2012. gadā stabili turas 550, atļaujamies
brāķēt mazražīgākās, jo ataudzējamo telīšu skaits sasniedzis 460. Pēc pārraudzības datiem vidējais
izslaukums no govs gadā sasniedzis 8000 kg, lielo ganāmpulku konkurencē esam labākie piena
kvalitātes rādītājos. Piensaimniecības straujo izaugsmi sabremzēja piena cenu samazināšanās. Taču
tas neietekmēja veterinārā bloka celtniecību. Pagājušā gada rudenī iesāktie darbi tika pabeigti 2012.
gada maijā, un, pateicoties LLU iespējai izmantot ERAF līdzekļus, projektā iekļautās personīgās
higiēnas un mācību telpas jau gaida studentus. Par saviem līdzekļiem saimniecība veido veterināro
manipulāciju zonu, tāpēc objekta izveide vēl nav līdz galam realizēta. Taču tehniskie risinājumi
izveidoti tādi, lai varētu veikt nagu apstrādi un kopšanu. Šāda veida veterinārais bloks ir universāls,
un daži no risinājumiem jau iestrādāti citu lauksaimnieku būvētajās kūtīs. Turpinām mācīties paši
un neliedzam padomu citiem!
Lai visus agrotehniskos darbus veiktu optimālā laikā, mehāniskajās darbnīcās veikti ieguldījumi
gan materiālos, gan cilvēkresursos. Ņemot vērā strauji novecojošo tehniku un vāju apkalpojošo
servisu kvalitāti, secinājām – jāremontē tepat „Vecaucē”. Iepriekšējā periodā labi saglabātās
remontdarbnīcas un motivēts personāls var nodrošināt ar tehnikas remontiem ne tikai sevi, bet arī
sniegt pakalpojumus citām saimniecībām, tā attīstot vēl vienu nozari.
Bez jau gadiem saglabātām labām partnerattiecībām ar augu aizsardzības līdzekļu un sēklu
tirgotājkompānijām, šogad veiksmīgi īstenots projekts sadarbībā ar Zemnieku saeimu. Veikts
biogāzes ražotnes audits, izstrādāts optimizācijas un arī ilgtermiņa investīciju plāns, kas tiks īstenots
jau nākamgad, startējot starptautiskā projektā „Baltic compact”. Savukārt sadarbībā ar Meža fakultāti
iestādīta ātraudzīgo kārklu plantācija Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros. Paplašināsim
praktiskos ķiploku demonstrējumus. Kāpēc ne? Mēs to varam.
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