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PĀRSKATS

Baltijas jūrai draudzīga
lauksaimniecības prakse

Labākie videi draudzīgas
lauksaimniecības
piemēri
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WWF Baltijas Ekoreģiona programma

Lauksaimniecības risinājumi
Šajā bukletā atrodami risinājumi. Problēma ir
skaidra – lauksaimniecība lielā mērā veicina Baltijas jūras eitrofikāciju jeb aizaugšanu. Problēmas
risinājumi tiek bieži pieminēti, taču reti īstenoti, lai
gan tie ir vienkāršāki, nekā domājat.
Lai to parādītu, WWF Baltijas Ekoreģiona programma kopā ar Swedbank un sadarbībā ar Baltijas
Lauksaimnieku vides forumu un lauksaimnieku
organizācijām Baltijas jūras reģionā 2009. gadā izsludināja konkursu ”Gada lauksaimnieks Baltijas jūras
reģionā”. Latvijā konkursu rīko Pasaules Dabas Fonds
un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Konkursa mērķis ir izcelt labas, Baltijas jūrai
draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus,
veicināt zināšanu un informācijas apriti starp
Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī sniegt
pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos
piemērus, lai sekmētu iespējami plašu ilgtspējīgas
lauksaimniecības prakses izplatību.

Bukleta turpmākajās lappusēs iepazīsiet 2009.,
2010. un 2011. gada konkursa uzvarētājus, kuru
veiktie pasākumi palīdzējuši Baltijas jūrai.
Ceram, ka tie jūs iedvesmos līdzīgiem sasniegumiem!
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Esam izveidojuši šo materiālu, kurā apkopota
informāciju par visām iepriekšējo gadu konkursa
„Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā”
labākajām saimniecībām, saimniekiem vai
lauksaimniecības uzņēmumiem. Jāņem vērā,
ka standarti un prasības valstīs ap Baltijas jūru
atšķiras. Bukletā apkopots plašs iespējamo darbību
spektrs, ko iespējams veikt, sākot ar nacionālajai
likumdošanai atbilstošiem vides standartiem,
līdz revolucionāriem un novatoriskiem
tehnoloģiskajiem risinājumiem. Šeit aprakstītos
paņēmienus gluži viegli iespējams lietot arī citās
saimniecībās Baltijas jūras reģionā, lai panāktu
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību un līdz
ar to padarītu Baltijas jūru tīrāku un veselīgāku.

POLIJA

Lidija Ordisinska

”Mani vienmēr ir interesējusi dabas
aizsardzība. Kad sapratu, ka mana
lauksaimniecības prakse kaitē
videi, nolēmu sākt darboties
dabas labā.”

Saimniecības atrašanās vieta: Volčkovas ciems netālu
no Ščecinas.
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Nodarbošanās: labības audzēšana un piensaimniecība.

Marians Raks

Lidija Ordisinska pēc pašas iniciatīvas veikusi daudzus pasākumus, lai samazinātu augu barības vielu noteci savā saimniecībā – uzbūvētas kūtsmēslu krātuves ar vircas tvertnēm, izveidotas buferjoslas ar vītolu stādījumiem. Šie centieni pārsniedz
to, kas tiek darīts vidusmēra poļu ģimenes saimniecībā.  Lidija
lieto vienkāršus agrovides paņēmienus, izmanto tikai organisko
mēslojumu un kompostu, rūpējas, lai zeme visu gadu būtu klāta
ar augāju. Dzīvnieki tiek izmitināti dziļajā kūtī. Lai uzlabotu
organiskā mēslojuma kvalitāti, tam tiek piemaisīti kaļķa putekļi. Lidija savu pieredzi popularizē arī citu lauksaimnieku,
lauksaimniecības konsultantu  un studentu vidū.

Saimniecības atrašanās vieta: Samotvoras ciems
netālu no Vroclavas.

Poļu lauksaimnieks Marians Raks ir guvis ievērojamus
panākumus videi draudzīgas lauksaimniecības prakses
īstenošanā. Lai samazinātu augu barības vielu noteci,
viņš izmanto dažādus agrovides pasākumus – veido
plašas buferzonas, gar ceļiem, strautiem un meliorācijas
grāvjiem stāda kokus, pasējā sēj uztvērējaugus.
Līdztekus barības vielu noteces samazināšanai
Marians Raks ieguldījis pūles saimniecības bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanā un atjaunošanā. Viņš ir
mitrzemju veidošanas aizsācējs Polijā. Lai atjaunotu
dabisko vidi un nodrošinātu pietiekamu dzīves
telpu savvaļas sugām, saimnieks radījis
mākslīgus dīķus un purvaines, lauka vidū
stādījis koku pudurus un krūmus, kā arī
ierīkojis ligzdošanas kastītes sikspārņiem.
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Nodarbošanās: Labības (kviešu un miežu),
kukurūzas, rapša, kartupeļu audzēšana, augļkopība,
pastāvīgu ganību uzturēšana un liellopu audzēšana.

”Cenšos parādīt, ka lauksaimnieki var
sasniegt brīnišķīgus rezultātus, atgriežoties
pie dabas, un ekonomiskie panākumi nav
balstīti tikai uz kvantitāti, bet arī kvalitāti.”
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”Joprojām tiek uzskatīts,
ka rūpniecība ir galvenais
vides degradācijas cēlonis.
Tikai nedaudzi no mums
uztver aramzemi kā daļu no
kopīgās vides un saprot, ka
kaitīgās vielas no tās ātri vien
nokļūst dabas apritē.”

Biskups Zbigņevs
Saimniecības atrašanās vieta: Oderas upes baseins,
Pogoni upe netālu no Poznaņas.
Nodarbošanās: cūku un labības audzēšana.
Biskupam Zbigņevam pieder tipiska poļu saimniecība.
Tā kalpo par paraugu, kā pavisam vienkāršas metodes
palīdz samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi.
Mēslošanas un augu aizsardzības vajadzības
tiek noteiktas ar īpašu programmu palīdzību, kurās
ņemts vērā augsnes sastāvs un citi labības augšanai
nepieciešamie apstākļi. Saimniecībā audzētā labība
tiek mēslota ar precīzām slāpekļa, fosfora un
kālija devām. Biskups Zbigņevs arī rūpīgi seko
tam, lai augsni un gruntsūdeņus nepiesārņotu
kaitīgas vielas. Viņš rūpējas par gāzu emisijas
samazināšanu, mēslojumu uzglabājot cieši
noslēgtās tvertnēs.

Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Polijā:
Anna Maržeca (Anna Marzec), WWF Polija:
amarzec@wwf.pl
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DĀNIJA

Kristians Daneskiolds Lasens
Saimniecības atrašanās vieta: Nēstvedas
municipalitāte, Zēlande.
Nodarbošanās: tradicionālā labības audzēšana un
mežsaimniecība.
Holmegārdas saimniecībā Kristianam Daneskioldam Lasenam
izdevies ražotspējīgu lauksaimniecību apvienot ar barības
vielu noplūdes samazināšanu un bioloģiskās daudzveidības
nodrošināšanu. Lai to panāktu, lauksaimnieks izmanto zonēšanas principu, ierīkojot trīs galvenās zonas: viena tiek intensīvi
kultivēta, otra – izmantota mazāk intensīvai saimniekošanai,
savukārt  trešā – atstāta dabai. Ne tik intensīvi apstrādātās
platības atrodas pie ūdenstilpnēm, tās ir strēles ar plašākām
buferzonām, kā arī koku rindām, kas plešas starp laukiem.
Holmegārdas saimniecībā ir arī lielas mitrāju platības, kurās
mājo pīles, bridējputni un citi spārnaiņi. Daži no šiem mitrājiem
ir izveidoti ar mērķi samazināt barības vielu noplūdi, citi atvēlēti
putniem un savvaļas dabai. Kristiana Daneskiolda Lasena
saimniecībā ir arī daļēji dabiskas pļavas ganībām un mežs.

Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Dānijā:
Franks Bondgārds (Frank Bondgaard),
Lauksaimniecības informācijas centrs: fbo@vfl.dk
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IGAUNIJA

Tobrelutu ģimene
Saimniecības atrašanās vieta: Polvas pagasts, Pūri
ciems, Jegevas apriņķis.
Nodarbošanās: labības, kukurūzas, pākšaugu, rapša
audzēšana un zālaugu sēklu ražošana.
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Tomass Tobreluts kopā ar diviem dēliem apsaimnieko inovatīvu, Baltijas reģionam draudzīgu saimniecību, kas var kalpot
par labu piemēru citiem. Viņi izvairās no augsnes aršanas.
Šis paņēmiens ierobežo ūdens patēriņu, uztur augsnes barī-

”Audzējot krūmājus uz kūdras, nav vajadzīgs
papildu mēslojums. Kūdra tos nodrošina
ar visām nepieciešamajām barības vielām.”

Tomass Jādla
Saimniecības atrašanās vieta: Marjaso saimniecība,
Rannu.
Nodarbošanās: ogu audzēšana – zemās krūmmellenes,
parastās dzērvenes.
Marjaso saimniecībā, lai novērstu kūdras eroziju, ierīkots
zemo krūmmelleņu lauks. Šāda izstrādāto kūdras ieguves
vietu izmantošana ļauj novērst palikušās kūdras eroziju. Aprēķinos prognozēta ikgadēja kūdras erozijas
samazināšanās 1000 m 3/ha apmērā. Tā kā saimniecība
pašlaik plešas 16,5 ha platībā, tā aizkavē līdz 16,500 m 3
kūdras ikgadēju eroziju.
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”Kaut arī mūsu saimniecība atrodas tālu no
Baltijas jūras, mēs tik
un tā ietekmējam tās
vidi ar upju sistēmas
starpniecību.”
bas vielu līmeni un samazina eroziju, kā arī virsmas noteci,
saglabājot bioloģisko daudzveidību. Graudaugu mistru un
pasējas augu audzēšana uztur līdzsvarotu barības vielu plūsmu, palīdz efektīvi  izvairīties no barības vielu zuduma. Turklāt
Tomass Tobreluts ir iegādājies kombinēto tiešās sējas sējmašīnu,
kas optimizē mēslojuma izkliedēšanu un graudu sēšanu, saglabā
augsnes struktūru, samazinot barības vielu noplūdi. Viņš izmanto strēmeļu hederu, ar kuru ievāc tikai vārpas, pārējās auga
daļas atstājot sadalīties laukā, tādējādi novēršot augsnes eroziju
un veicinot barības vielu pārstrādi. Šīs energoefektīvās metodes
vienlaikus samazina izmaksas un aizsargā dabu.
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KRIEVIJA

Toivo Kens
Saimniecības atrašanās
vieta: Viraito saimniecība,
Poltsamas pagasts.

Toivo Kens ir iesaistījies
veiksmīgā sadarbībā ar tuvējo
siera rūpnīcu, tādējādi gūstot
ar vidi saistītu labumu kā savai
saimniecībai, tā arī kaimiņos esošajam uzņēmumam.
Rūpnīca atradusi efektīvu veidu, kā atbrīvoties no ražošanas
procesa blakusproduktiem, ko Viraito saimniecība var izmantot kā vērtīgu lauku mēslojumu. Saimniecībā izveidotas
arī šķidrmēslu tvertnes, kuras tiek piepildītas un iztukšotas
caur pazemes cauruļu tīklu, kas ļauj dozēt mēslojuma
transportēšanu konkrētos apjomos, tādējādi novēršot jebkādu
noplūdi apkārtējā vidē. Saimniecībā lopbarība tiek saražota
tieši tādā daudzumā, kāds nepieciešams, lai veidotos noslēgts
barības vielu aprites cikls.
Vairāk informācijas par saimniecību: www.viraito.ee
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Nodarbošanās: piena produktu un lopbarības ražošana.

”Mums nepieciešama lauksaimnieku izglītošana un profesionāla
apmācība par videi draudzīgu
saimniekošanu.”

Andžela Kiprušova
Saimniecības atrašanās vieta: Mihailovskojas ciems,
Karēlijas republika, Olonetas reģions.
Nodarbošanās: liellopu un cūku audzēšana.

Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Igaunijā:
Kristjens Pīrimējs (Kristjan Piirimäe), Igaunijas
Dabas fonds: kristjan@elfond.ee
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Andžela ir pirmā bioloģiskās saimniecības īpašniece
Karēlijā, kas audzē liellopus un cūkas gaļas ieguvei.
Savā bioloģiskās saimniekošanas praksē viņa ne tikai
samazina barības vielu noplūdi, bet arī uztur bioloģisko
daudzveidību, kas ir būtiski popularitāti gūstošajam
dabas tūrismam. Liellopu brīvās ganības un regulārā
siena sagatavošana nodrošina efektīvu veidu, kā atjaunot un uzturēt bioloģisko daudzveidību saimniecībā. Lai
samazinātu barības vielu zudumu, Andžela izveidojusi
sētu ap jauno vēršu ganībām un uzsākusi dzīvnieku
nepiesieto izmitināšanu dziļajā kūtī. Liellopu kūtīs siens
tiek izmantots kā ikdienas pakaišu materiāls. Tas ļauj
samazināt organisko vielu nejaušu noplūdi.    
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Jeļena Jermolajeva
Vjačeslavs Komovs

Saimniecības atrašanās vieta: Cvelodubovas ciems,
Viborgas pilsētas reģions, Rošino.
Nodarbošanās: bioloģiskā piena lopkopība un mājlopu
audzēšana.
Jeļena Jermolajeva ir apvienojusi bagātīgās reģiona lauksaimniecības tradīcijas ar jaunu pieeju, uzturot pašreizējo bioloģisko daudzveidību un vides stāvokli. Viņa rūpējas, lai tiktu
izmantotas visas iespējas aizkavēt pārmērīgu mēslojuma
noplūdi no viņas mājlopu steliņģiem. Saimniece ir īstenojusi
ilgstpējīgu mēslojuma izmantošanas metodi, kas paredz
regulāru ar zāģu skaidām sajaukta mēslojuma izvešanu uz īpašu
uzglabāšanas tvertni. Pavasarī, vasarā un rudenī mēslojums
tiek pārdots citiem lauksaimniekiem kā dabisks augsnes
uzlabotājs, bet ziemā to uzglabā tvertnēs. Jeļena Jermolajeva
ir arī apņēmusies visapkārt saimniecībai saglabāt un atjaunot
daļēji dabiskas pļavas. Šīs platības tiek izmantotas arī siena
ieguvei, kas ir būtiski senās lauku ainavas saglabāšanā.

Saimniecības atrašanās vieta: Lembolovas ciems
netālu no Sanktpēterburgas.
Nodarbošanās: piena produktu ražošana un lopkopība.

© Vsevolod Konovalov

Saimniecība ir bioloģiskās, videi draudzīgās saimniekošanas aizsācēja. Vjačeslavs Komovs savu saimniecību ir veidojis tā, lai ierobežotu ūdens patēriņu, tādējādi samazinot
arī barības vielu noplūdi vietējās upēs un ezeros. Lai nodrošinātos pret mēslojuma noplūdi, lopu mītnēs tiek izmantotas zāģu skaidas, ko maisījumā ar mēslojumu pārdod citiem
lauksaimniekiem un dārzu īpašniekiem apkārtnes ciemos,
tādējādi pilnībā novēršot barības vielu zudumus.

© T. danilova

Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Krievijā:
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Jevgēņijs Genelts-Jankovskis (Eugene GeneltYanovsky), Baltijas Dabas fonds: eugene@bfn.org.ru
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SOMIJA

Katarīna Vapola un
Jirki Ankelo
Saimniecības atrašanās vieta: Kalanti, Usikaupunki
apkaimē.

© WWF / Sampsa Vilhunen

Nodarbošanās: bioloģiskā liellopu audzēšana.

”Man vienmēr šķitis būtiski domāt par sava darba
sekām. Mūsu lauksaimniecība šeit, Dienvidsomijā,
lielā mērā ietekmē Baltijas jūru, un mums
šī ietekme jāmazina.”

Tepo Heikilā

Vapolas saimniecība ir veikusi vairākus novatoriskus
pasākumus, lai būtu videi draudzīgāka. Tie ir ziemāju
sējumu ierīkošana un pļavu atjaunošana, piesējot zālaugus
bioloģiskās produkcijas ražošanai. Tas sekmīgi mazinājis
augu barības vielu noplūdes risku. Turklāt nogulsnēšanās
ūdenskrātuves un ierīkotās mitrzemes uzkrāj barības
vielu saturošos ūdeņus no liellopu aplokiem un ganībām.
Liellopu virca augšanas sezonā tiek izsmidzināta pļavās,
izmantojot precīzas dozēšanas sistēmu. Lai samazinātu
amonjaka emisiju, mēslojuma krātuves tiek pārklātas.
Arī betona pamatnes izmantošana, mēslojumu uzkrājot
kompostam, novērš barības vielu noplūdi.
Vairāk informācijas par saimniecību: www.vapola.fi

Saimniecības atrašanās vieta: Loimā, Loimijoki upes
sateces baseins.

Tepo Heikilā pieder paraugsaimniecība, kas guvusi
panākumus, apvienojot ienākumus nesošu pamatražošanu
ar plašu vides pasākumu dažādību. Ūdens aizsardzības
metožu saraksts ir iespaidīgs – piemēram, ekstensīvo
pļavu plānošana, mēslošana tikai augšanas sezonā, plašas
buferzonas gar upes krastu un uztvērējaugu izmantošana,
un tas vēl nebūt nav viss. Piedevām Tepo Heikilā
izstrādājis kūtsmēslu uzglabāšanas sistēmu ar pārsegtām
krātuvēm. Pakaišiem tiek izmantota kūdra. Tepo Heikilā  
bioloģiskās produkcijas dēļ nelieto mākslīgo mēslojumu
un uztur tradicionālus biotopus, kā arī pievērš uzmanību
dzīvnieku labklājībai un energoefektivitātei.  
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Nodarbošanās: bioloģiskā labības un liellopu audzēšana.

Katarīna Vapola ir pārliecināta, ka lauksaimniekiem
ir pienākums rūpēties par vidi līdz ar patērētājiem,
kuri, pieņemot pareizos lēmumus, var palīdzēt
mazināt postījumus dabiskajā vidē.  
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LATVIJA

Tonijs un Mari Hāpakoski
Saimniecības atrašanās vieta: Kalmari, centrālā
Somija pie Sārijarvi ūdensceļa. Sārijarvi ezers ir daļa no
Somijas līcī ietekošās Kimijoki upes sateces baseina.

Koivurinnes saimniecība ir lielisks piemērs tam, ka Baltijas jūras aizsardzība sākas ar vietējo ūdeņu aizsardzību.
Īpaša uzmanība tajā tiek pievērsta mēslojumā esošo
barības vielu efektīvai izmantošanai. Mēslojuma precīza
iestrāde augsnes sakņu daļā optimizē tā lietošanu augsnes
uzlabošanā un aizkavē virszemes noteci. Labība barības
vielas uzņem efektīvāk, ja vircai pievieno mikroelementus
un sēru. Mēslošana notiek tikai augšanas sezonas laikā,
izmantojot slāpekli piesaistošus kultūraugus. Augsnes
struktūra tiek uzturēta ar kaļķošanu, pareizu drenāžu un
augu maiņu. Iespējamā notece tiek kontrolēta ar zaļajiem
ziemājiem, plašām buferjoslām, kā arī mitrzemēm, kas
šobrīd tiek veidotas.  

© Aija Krodere

Nodarbošanās: tradicionāla ģimenes saimniecība, kuras
pamatā ir piena produktu ražošana.

Aivars Kokts
Saimniecības atrašanās vieta: Ulbroka, Stopiņu novads.
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Nodarbošanās: cūku audzēšana.

Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Somijā:
Sampsa Vilhunens (Sampsa Vilhunen), WWF Somija:
sampsa.vilhunen@wwf.fi
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Aivars Kokts, SIA „Ulbroka” direktors, aktīvi samazina
barības vielu noplūdes no uzņēmumam piederošās cūku
fermas. Tāpat viņš strādā, lai uzlabotu vides un gaisa
kvalitāti fermā un tās apkārtnē. SIA „Ulbroka” ir pirmā
cūku ferma Latvijā, kas uzstādījusi īpašus gaisa filtrus,
lai ierobežotu mēslojuma radītā amonjaka aizplūdi
atmosfērā. Samazinot amonjaka emisiju gaisā, panākta
arī nepatīkamās smakas ierobežošana fermas apkārtnē.
Aivars Kokts arī rūpējas, lai barības vielas atgriežas
augsnē, izmantojot modernas segtās šķidrmēslu krātuves.
Turklāt viņš dedzīgi meklē novatoriskus risinājumus,
kā samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisiju un
energopatēriņu. Lai līdzsvarotu temperatūru un apsildītu
grīdas telpās, kur mājo sivēni, tiek lietots siltumsūknis,
kas ļauj izmantot mēslojuma radīto siltumu.

”Cūku fermas ir viens no lielākajiem piesārņojuma
avotiem pasaulē, tāpēc es uzskatu, ka esmu atbildīgs
vadīt savu biznesu iespējami videi draudzīgāk.”
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Guntars Dolmanis
Saimniecības atrašanās vieta: „Lielkrūzes”,
Ziemeļaustrumlatvija.

Rihards un Vanda Valtenbergi
Saimniecības atrašanās vieta: Skrundas novads, „Valti”.
Nodarbošanās: liellopu, cūku, zivju un labības audzēšana.

Jau 15 gadus Guntars Dolmanis savā saimniecībā ne vien
lieto bioloģiskas metodes labības audzēšanā, bet arī vada
dažādus izglītības projektus, lai popularizētu informāciju
par videi draudzīgu saimniekošanu. Viņš saimniecības
augsekā izmanto tauriņziežus, lai piesaistītu slāpekli
nākamajam kultūraugam un uzlabotu augsnes struktūru.
Netālu no apsaimniekotajiem laukiem izveidota arī
sertificētu zivju dīķu sistēma, kuros uzkrājas noteces no
saimniecības. Dīķī, kas atrodas viszemāk, tiek uzkrātas
dūņas, ko izmanto lauku mēslošanā.

Saimniecībā „Lielkrūzes”
Guntars Dolmanis lieto
bioloģiskas metodes labības
audzēšanā. Saražotā labība
tiek izmantota, lai pabarotu gan mājlopus, gan
saimniecībā audzētās zivis.

© Aija Krodere

© Aija Krodere

Nodarbošanās: labības audzēšana un zivju dīķu
apsaimniekošana.

Valtu saimniecībā radoši un produktīvi izmanto
nogulsnēšanās dīķus, kuros savāktās barības vielas tiek
lietotas, lai audzētu bioloģiski tīras zivis. Šīs metodes
izmantošana, kopā ar daudzām citām, piemēram,
augu maiņu un noslēgtu minerālvielu aprites ciklu,
rada apbrīnojamu piemēru lauksaimnieku cīņā
ar eitrofikāciju.

© personal archive of Valtenbergi

”Mēs vēlamies atstāt
tīru vidi nākamajām
paaudzēm. Tas
ir svarīgāk, nekā
gūt ieņēmumus no
īslaicīgas intensīvas
lauksaimniecības.”
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Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Latvijā:
Dārta Treija, Pasaules Dabas Fonds:
dtreija@pdf.lv
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LIETUVA

Arūns un Daiva Giedriķi
Saimniecības atrašanās vieta: Pabirzes pagasts, Biržu
rajons.

Jons Sidaravičs
Saimniecības atrašanās vieta: Paterai ciems, starp
Snaigīnas un Skaistis ezeriem.
Nodarbošanās: aitkopība, augkopība un
mežsaimniecība.
Jons Sidaravičs savā saimniecībā īsteno ļoti dažādus
pasākumus. Saimniecība nav bioloģiski sertificēta, un
tas nozīmē, ka gandrīz visas viņa veiktās darbības ir
brīvprātīgas. Jona saimniekošanas veids kalpo par labu
piemēru, kā dažus uzlabojumus var panākt ar pavisam
vienkāršām darbībām. Piemēram, ieliekot kūtī māla
klājumu, lai izvairītos no gruntsūdeņu piesārņošanas,
un izmantojot 200 m garas koku buferjoslas, lai
samazinātu nokrišņu ietekmi uz aramzemi un noteces.  
Aitu mēsli ziemā tiek glabāti kūtī, pavasarī likti
komposta kaudzēs un pārklāti ar plastmasas plēvi,
lai mazinātu slāpekļa noplūdi.

Giedriķu pāris darbojas labi pārvaldītā, videi draudzīgā
saimniecībā Lietuvas dienvidu daļā, kuru raksturo
karsta veidošanās procesi. Barības vielu noplūde te ir
intensīvāka, tādēļ  jo īpaši svarīgi ir samazināt slāpekļa
un fosfora noplūdes riskus. Giedriķu ģimenes saimniecība
ir bioloģiska, tajā audzē dārzeņus, izmantojot četru gadu
augsekas sistēmu. Izmantotais mēslojums ir dabisks –
komposts un zaļmēslojums tiek iestrādāti augsnē, pesticīdi
netiek lietoti. Kā uztvērējaugi tiek izmantotas sinepes un
ik pa četriem gadiem arī citi augi, piemēram, lupīnas, lai
piesaistītu augsnei slāpekli. Cīņai pret vēja un ūdens
eroziju Giedriķi sastādījuši koku aizsargjoslas un lielus
laukus ar krūmiem. Tas ir arī veids kā uzlabot dzīves
apstākļus putniem un citiem savvaļas dzīvniekiem,
veidojot putnu migrācijas koridorus.

“Mēs vienmēr esam zinājuši,
ka gribam dzīvot harmonijā
ar dabu. Zināšanas par
vides problēmām, kuras
rada lauksaimniecības nozare, modināja interesi strādāt
tieši ar šīm metodēm.”

© Jūratė Vanagaitė

© Virginija Sidaravičiene

Nodarbošanās: bioloģiskā dārzkopība un augkopība
(bez dzīvniekiem).
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© Almonas Gutkauskas

© Jonas Sidaravičius

„Tā ir iekšēja vēlme
dzīvot skaistā un
veselīgā vidē, kur
pietiek vietas arī
dzīvajai dabai.”
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© jonas andersson

ZVIEDRIJA

Hokans un Teri Lī Ēriksoni

Vlads Gricjus un
Aušra Gricjuviene
Saimniecības atrašanās vieta:
Kretingas rajons Lietuvas ziemeļrietumos.
Nodarbošanās: lopkopība un augkopība.
Gricjušu ģimene ir ierobežojusi augu barības vielu
noplūdi no savas saimniecības vairākos veidos. Viņi
izveidojuši buferjoslas gar ūdenstilpēm, kūtsmēslus glabā
speciālā zonā un izmanto aramzemes mēslošanā, iearot
zemē uzreiz pēc izkliedēšanas. Īpaši pasākumi tiek
veikti arī, lai aizsargātu pļavas, nodrošinot tajās
bioloģisko daudzveidību.

Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Lietuvā:
Nerijus Zableckis, Lietuvas Dabas fonds:
nerijus.z@glis.lt
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Saimniecības atrašanās vieta: Wiggeby saimniecība
Mālarenas ezera Ekero salā.
Nodarbošanās: augkopība.
Hokans un Teri Lī Ēriksoni uzstādījuši mērķi parādīt, kā
saimniecībā var izmantot vidi saudzējošas metodes, lai samazinātu slāpekļa un fosfora zudumus. Lietojot modernas un
novatoriskas metodes, kuras tiek sistemātiski dokumentētas,
barības vielu zudumi ievērojami samazinājušies. Izmantojot slāpekļa sensoru, dati tiek apstrādāti nekavējoties, un
atbilstoši tiem tiek dozēta mēslojuma izkliedes intensitāte.
Lai gan slāpekļa sensori ir dārgi, vairākiem lauksaimniekiem
ir iespējams sadarboties un izmaksas segt kopīgi.
Saimniecība gar lielākajiem meliorācijas grāvjiem un sedimentācijas dīķiem uztur pastāvīgas 6 m platas zālaugu
buferzonas, kuras tika izveidotas, lai samazinātu fosfora
ieplūšanu ūdenī.
Visbeidzot, Ēriksonu mērķis ir apstādīt 75 % no saimniecības aramzemes ar uztvērējaugiem virszemes noteces
mazināšanai.
Vairāk informācijas par saimniecību:
http://wiggebyjordbruk.se/

Slāpekļa sensors nepārtraukti
mēra slāpekļa saturu uz
lauka un pielāgo atbilstošās
mēslošanas devas precīzu
izkliedi.

© Camilla McCarthy

„Mēs ceram, ka bioloģiskā
saimniecība ir lauksaimniecības
nākotne, un jo vairāk lauksaimnieku
mums pievienosies, jo vide būs
tīrāka un pārtika – veselīgāka.”
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© Photo montage: Private Photo (portrait),
Christian Weyer (background)

Bertils Aspnās
Saimniecības atrašanās vieta: Ragnabo Dämme,
Kalmāras lēne.
Nodarbošanās: augkopība.
Bertils Aspnās parāda, cik svarīgs ir līdzsvars starp dabu
un lauksaimniecību, un ka tas, kas nāk par labu videi, ir
noderīgs arī saimniecībai. Pārveidojot un salabojot esošās
meliorācijas sistēmas, saimniecībā iespējams novērst
barības vielu zudumu. Kontrolēta meliorācijas sistēma ļauj
uzturēt nepieciešamo mitruma līmeni laukos un jau ilgāku
laika periodu palīdz samazināt barības vielu noplūdi no
augsnes. Saimniecība gūst labumu arī no kontrolētās
ūdens cirkulācijas, kas garantē ražu pat sausā gadalaikā, jo
atšķirības ūdensapgādē ir minimālas. Svarīgs sasniegums
saistīts arī ar mitrzemi, ko Bertils ir konstruējis tā, lai
izplūstošais ūdens tiktu vēl vairāk filtrēts. Tas arī palielina
bioloģisko daudzveidību viņa saimniecībā.
Vairāk informācijas par saimniecību:
http://ragnabodata.se/damme

“Es uzaugu šajā saimniecībā, un man
ir svarīgi, lai mēs rūpētos par to,
ko atstājam nākamajām paaudzēm.”

Fredriks Andersons un
Johans Lindgrens
Saimniecības atrašanās vieta: Vallentuna, Stokholmas lēne.
Fredriks Andersons un Johans Lindgrens saņēmuši apbalvojumus par vairākiem vides projektiem, kuri īstenoti, sadarbojoties ar vietējiem  lauksaimniekiem, lai arī pārējie tiktu
iedvesmoti veikt darbības, kas samazina barības vielu noteci.
Fredriks Andersons un Johans Lindgrens ir priekšsēdētāji
divās vietējās lauksaimnieku grupās, kas ir arī Zviedrijas
Lauksaimnieku federācijas sastāvā. Viņiem bijusi svarīga
loma kā iedvesmas avotiem, veicinot jaunu un efektīvu metožu
lietošanu praksē. Kopīgi ar kolēģiem viņi sākuši projektus
un saņēmuši dotācijas uzturošajai kaļķošanai, paraugu
ņemšanai, augsnes kartēšanai un ganību sēšanai, lai mazinātu
eroziju. Uzturošā kaļķošana tiek uzskatīta par ļoti labu veidu,
kā mazināt fosfora noplūdi. Ja apstākļi ir labvēlīgi, ar šīs
metodes palīdzību var mazināt noplūdi līdz pat 50 %.
Izmantojot ātrās iedarbības kaļķi parastā kaļķa vietā,
uzlabojas augu spēja uzņemt fosforu. Fredriks Andersons
un Johans Lindgrens darbojas arī  “Greppanäringen”
(„Ķer barības vielas”)  projektā, kas lauksaimniekus informē
par to, kā mazināt augu barības vielu noteci.

Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Zviedrijā:
Lenarts Glāds (Lennart Gladh), WWF Zviedrija:
lennart.gladh@wwf.se
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VĀCIJA
Vilfrīds Litmans
Saimniecības atrašanās vieta: Saimniecība
“Neetzower Agrarhof Peenetal GmbH”,
Meklenburga - Priekšpomerānija.
Nodarbošanās: konvencionālā augkopība.
Vilfrīds Litmans izmanto progresīvu digitālo lauksaimniecības kultūru apsaimniekošanas sistēmu, kurā tiek
veikta lauku kartēšana, lai izvairītos no pārmērīgas mēslojuma lietošanas saimniecībā. Viņa mērķis ir izmantot precīzas lauksaimniecības tehnoloģijas, lai optimizētu mēslojumu lietošanu. Visi pasākumi, kas saistīti ar aramzemes
apsaimniekošanu, tiek pusautomātiski reģistrēti sistēmā,
pēc to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Tas nodrošina pārskatāmu dokumentāciju un tūlītēju barības vielu bilanču
aprēķinu. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu
optimālu sēju, mēslošanu, augu aizsardzību un pļauju.

Katrs no šajā brošūrā
iekļautajiem saimniekiem –
konkursa uzvarētājiem – ir
gājis papildu ceļu, lai sniegtu
savu ieguldījumu tīrakas un
veselīgākas vides veidošanā
gan Baltijas jūrā, gan tās krastos. Mēs ceram, ka viņu darbs
un gara spēks pamudinās arī
citus sekot šim piemēram.
Sadarbība ir ceļš uz priekšu!

Vilfrīds izmanto Digitālo lauksaimniecības apsaimniekošanas
sistēmu (Digital Agricultural Management System), lai optimizētu mēslojuma izmantošanu un izvairītos no pārmēslošanas.

Matiass Meisners (Matthias Meissner), WWF Vācija:
matthias.meissner@wwf.de
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© Ola Jennersten

Papildu informācija par veiksmīgākajām
lauksaimniecības praksēm Vācijā:

DARBĪBAS, KAS VAR MAZINĀT BARĪBAS VIELU ZUDUMU SAIMNIECĪBĀS
Šeit ir uzskaitītas galvenās darbības, kuras praktizē konkursa „Gada            lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” 2009., 2010. un 2011.gada uzvarētāji.

VISPĀRĪGAS DARBĪBAS

LOPKOPĪBA

Lauksaimniecības zemes zonēšana - dažādas
intensitātes lauksaimniecības lietošana dažādās
saimniecības vietās nodrošina to, ka zemes izmantošana ir
optimāla, līdz ar to ir iespējams izvairīties no barības vielu
noplūdes un saglabāt bioloģisko daudzveidību.

Diemžēl, daudzas saimniecības ap Baltijas jūru vēl
joprojām glabā kūtsmēslus atklātās vietās. Ir nepieciešams izvairīties no šādu darbību praktizēšanas.

Tā vietā kūtsmēsli būtu jāuzglabā tā, lai novērstu to noplūdi,
pirms tie tiek izvesti uz laukiem.

Mitrzemju atjaunošanu un uzturēšanu var uzskatīt
par ļoti efektīvu darbību, lai samazinātu barības vielu noteci
saimniecībā. Mitrzemes absorbē augu barības vielas un
glabā tās augošajā biomasā un nogulumos.

Stabila kūts pamatne (piemēram, no māla vai betona)
novērš mājlopu urīna nokļūšanu gruntsūdeņos.
Viens no veidiem, kā uzglabāt kūtsmēslus, ir tos
ziemā turēt kūtī, bet pavasarī - kompaktās kaudzēs ārā,
pārklājot ar plastmasas plēvi, lai mazinātu slāpekļa
(amonjaka) zudumus.

Starp laukiem ieteicams stādīt kokus un
krūmājus – barības vielu noteces mazināšanai un
bioloģiskās daudzveidības atbalstam.

Lai samazinātu gāzu aizplūdi, kūtsmēslus var
uzglabāt arī cieši noslēgtās kūtsmēslu krātuvēs.

Sadarbība un pieredzes apmaiņa vairo labas iniciatīvas
un kalpo par atbalstu atjautīgām idejām.

Kūtsmēslu glabātavai ir nepieciešams
ūdensnecaurlaidīgs (piemēram, betona) pamats.
Šķidrmēslus var glabāt noslēgtās krātuvēs, pirms tie tiek
izkliedēti uz laukiem.
Kaļķa pievienošana kūtsmēsliem ir veids, kā absorbēt
amonjaku.
Kūtsmēslu apsaimniekošana – aprēķini, cik daudz, kad
un kā tie tiek izkliedēti,  nodrošina optimizētu barības  vielu
izmantošanu.
Dzīvnieku skaita uz hektāru samazināšana palīdz
nodrošināt to, ka augsne spēj absorbēt visus kūtsmēslus.
Steliņģu, sprostu un krātiņu tīrīšana, neizmantojot
ūdeni, novērš noteci uz apkārtējiem ūdeņiem.

© Malena Wåhlin

Pievienojot kūtsmēsliem sēru un mikroelementus,
var palīdzēt kultūraugiem efektīvāk izmantot barības vielas,
tādējādi samazinot nepieciešamo mēslojuma daudzumu.
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Amonjaka aizplūde pazemina gaisa kvalitāti un ir arī
eitrofikācijas cēlonis. Amonjaka daudzumu kūtsmēslos var
samazināt, dzīvnieku barības devās iekļaujot zemāka līmeņa
proteīnus, kā arī uzstādot kūtīs īpašus gaisa filtrus.
Arī pastāvīgi uzturētas ganību pļavas mazina
barības vielu noteci, kā arī palīdz saglabāt bioloģisko
daudzveidību.
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AUGKOPĪBA
Augseka un uztvērējaugi  saglabā labu barības vielu
līdzsvaru augsnē. Augsekā slāpekli fiksējoši augi nodrošina
to, ka  nākamajiem augiem ir pieejams jau augsnē bioloģiski
saistīts slāpeklis.
Augu audzēšana visa gada garumā ļauj nostiprināt barības
vielas augsnes virskārtā.
Pastāvīgas zālaugu buferjoslas gar galvenajiem
meliorācijas grāvjiem, ezermalām un upēm mazina
lauksaimniecības barības vielu noteces.
Ap laukiem var stādīt kokus, lai mazinātu nokrišņu
ietekmi uz aramzemi, kā arī samazinātu noteci.
Saimniecībā veikto darbu dokumentēšana datu bāzē
var būt noderīga veicamajām analīzēm.
Barības vielu bilances aprēķināšana, kā arī augsnes
ķīmiskās analīzes ļauj precīzāk izmantot mēslojumu tur, kur
tas ir vairāk nepieciešams.
Slāpekļa sensors palīdz piemērot precīzu kultūraugu
mēslojuma daudzumu, saskaņā ar tūlītējiem aprēķiniem, kas
balstīti uz slāpekļa vajadzības izvērtējumu.
Sedimentācijas dīķi samazina fosfora noplūdi ūdens vidē.
Tie var tikt izmantoti arī akvakultūrām.
Mēslojumu vajadzētu iestrādāt tikai augu augšanas laikā.
Izstrādātu kūdras lauku apsaimniekošana novērš
atlikušās kūdras eroziju.

Mēslojumu var iegūt novatoriskos veidos – piemēram,
Igaunijā lauksaimnieki sadarbojas ar siera rūpnīcām un saņem
no tām notekūdeņu attīrīšanas iekārtās savāktos atlikumus.
Tiešā sēja skābbarības un siena ieguvei – sēšana bez
iepriekšējas zemes uzaršanas samazina eroziju un augsnei
nodarītos bojājumus.
Saimniekošana bez aršanas apvienojumā ar jaunākajām
sēšanas, mēslošanas un pļaujas tehnoloģijām, veicina zaļo
platību uzturēšanu un precīzu mēslošanu, tādējādi samazinot
barības vielu noplūdi.
Uzturošā augsnes kaļķošana palielina ūdenscaurlaidību,
tādējādi mazinot virszemes ūdens un barības vielu,
it īpaši fosfora, noteci. Labāka augsnes struktūra atvieglo
zemes apstrādi, līdz ar to samazinot degvielas patēriņu.
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WWF Baltijas Ekoreģiona programma
Organizācijas, kuras ir vadošie partneri WWF Baltijas
Ekoreģiona programmā:
WWF Dānija (www.wwf.dk)
WWF Somija (www.wwf.fi)
WWF Vācija (www.wwf.de)
WWF Polija (www.wwf.pl)
WWF Krievija (www.wwf.ru)
WWF Zviedrija (www.wwf.se)
Baltijas Dabas fonds (Krievija – www.bfn.org.ru)
Igaunijas Dabas fonds (www.elfond.ee)
Lietuvas Dabas fonds (www.glis.lt)
Pasaules Dabas Fonds (Latvija – www.pdf.lv)

WWF Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2012
FOTO: USCHI HERING (VĀKS),
DIZAINS: ODELIUS #75347

Konkursa
partneris Latvijā:
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Kūtsmēslus nepieciešams ieart zemē uzreiz pēc to
izkliedēšanas.

• Baltijas jūrai draudzīga lauksaimniecības prakse • Labākie videi draudzīgas lauksaimniecības piemēri

Materiāla
sagatavošanu
un izdošanu
atbalsta

MIXED

SOURCES

WWF Baltijas Ekoreģiona programma
Reģionālais tīkls
Rezultāti

Mēs pārstāvam lielāko organizāciju tīklu reģionā un esam pārstāvēti visās valstīs ap Baltijas jūru.

Mēs esam aktīvs un
efektīvs spēks Baltijas
jūras saglabāšanā un tās
ilgtspējīgā pārvaldē.

Mēs esam un turpinām būt
kā sargsuņi, kuri pārrauga to,
kā valdības pārvalda kopīgos
resursus Baltijas jūrā.

Sadarbība
Mēs veicinām konstruktīvu mijiedarbību, lai
radītu izpratni, izplatītu
idejas un veicinātu diskusijas starp ieinteresētajām pusēm un partneriem.

Paldies par palīdzību materiāla sagatavošanā:
Kasparam Žūriņam, Ievai Zariņai un Vitai Jaunbērziņai
Valodas konsultante: Agnese Brice
Izdevuma izdošanu atbalsta: AS „Antalis”
Izdevums izgatavots SIA „UnitedPress Tipogrāfija”. Papīra ražošanā izmantota koksne, kas
iegūta FSC standartam atbilstoši apsaimniekotos mežos. FSC sertifikācijas sistēma nodrošina,
ka meža apsaimniekošanas praksē ievērotas vides, sociālās un ekonomiskās intereses.
Lūdzu sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju!
WWF Baltijas Ekoreģiona programma
www.panda.org/balticcontacts vai www.pdf.lv
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