KUKURŪZAS SKĀBBARĪBAS DIENA

Iecavā, SIA „Zeltezeri”
2015. gada 24. septembrī, plkst. 10:00

KUKURŪZAS SKĀBBARĪBAS DIENAS PROGRAMMA:
Pēteris Dambergs
/AGRERA/

Kukurūzas skābbarības dienas atklāšana.

10.00 – 10.15

Arnis Bole
/Zeltezeri/

Kukurūzas skābbarības dienas dalībnieku sveikšana.
Iepazīstināšana ar SIA „Zeltezeri” saimniecību un nozarēm.

10.15 – 10.30

Modris Krauklis
/Monsanto Crop
Sciences/

Efektīvākā nezāļu apkarošana pirms kukurūzas sējas, izmantojot Roundup.

10.30 – 10.45

Konekesko komanda

Kukurūzas lauka apstrāde pēc novākšanas.
Kādu agregātu labāk izvēlēties?
Smagais disku kultivators Lemken Rubin 12/500 KUA.
Disku kultivators Lemken Rubin 9/600 KUA.
Rugaines kultivators Karat 9/600 KUA.
CLAAS traktoru saime – Arion 600, Axion 800, Axion 900.

10.45 – 11.15

Andris Tukris
/Latvijas Šķirnes
Sēklas/

Kā izvēlēties Latvijas apstākļiem piemērotākās kukurūzas šķirnes
augstvērtīgas kukurūzas skābbarības sagatavošanai?
Kukurūzas audzēšanas pieredze un aktualitātes Latvijā.
Kukurūzas sēšanas likumi veiksmīgam rezultātam.

11.15 – 11.30

Māris Sproģis
/Vaderstad/

Precīzās sējas kukurūzas sējmašīnas. Sējmašīnas Vaderstad Tempo F
demonstrēšana.

11.30 – 11.45

Gatis Bērziņš
/AgriCon/

Augsnes mēslošanas plāni no AgriCon. Sabalansēta pamata barības vielu
un augsnes skābuma nozīme. Tehniskās iespējas strādāt ar variējošām
mēslošanas devām uz lauka.

11.45 – 12.00

Andris Casno
Nezāļu ierobežošana kukurūzas sējumos, herbicīdu lietošanas laiki,
/BAYER CROPSCIENCE/ efektivitāte uz viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm.

12.00 – 12.15

Dace Vēze
/AGRERA/
Gernot Stroebel
/JOSERA/

12.15 – 12.30

Skābbarības piedevas kukurūzas skābbarībai dažādām situācijām.
JOSERA Josilac skābbarības ieraugi, to veidi. Kā izvēlēties īsto?
Fermeru pieredze un atsauksmes strādājot ar Josilac ieraugiem Latvijā un
pasaulē.
Skābbarības ieraugu dozēšanas un iestrādes tehnika.
Skābbarības ieraugu darba šķīdumu pagatavošana.
Dozēšanas un darba šķīdumu koncentrācijas aprēķināšana.

Konekesko komanda

Kukurūzas novākšana ar CLAAS Jaguar 870.
12.30 – 13.15
Smalcinātāja noregulēšanas un papildaprīkojuma izmantošanas ietekme uz
darba ražīgumu un lietošanas izmaksām.
Traktora piekabe – Umega SPC 19 ar aprīkojumu zaļās masas transportam.
PUSDIENAS

13.15 – 14.15

Oliver Ploser
/BŌCK/
Uldis Feldmanis
/AGRERA/

Skābbarības tranšeju pareiza pildīšana, blietēšana, loģistikas organizēšana, 14.15 – 14.30
nosegšana, hermetizēšana, pārsegumu noslogošana un aizsardzība pret
mehāniskiem bojājumiem.
BOCK Skābbarības bedru konstrukcijas, izcilas skābbarības gatavošanas
menedžments.
BOCK skābbarības bedru pārklājuma materiāli (vakuuma jeb apakšklāja
plēves, pārklājuma plēves, skābbarības tranšeju sānu sienu plēves un
aizsargpārklājumi aizsardzībai pret putnu, meža zvēru radītajiem un citiem
bojājumiem).
Oļu maisiņi un SiloCIip sistēma skābbarības tranšejas labākai hermetizēšanai
un ērtākam darbam.
Siena un salmu rituļu glabāšanas aizsargpārklājums TopVIies, tā
nostiprināšana ar Supafix stiprinājumiem un pareiza lietošana.

Konekesko komanda

Ieskābējamās masas izlīdzināšana un blietēšana ar CLAAS Xerion 5000.

14.30 – 14.45

Gatis Bērziņš
/B Bagger/

Barības uzglabāšana tuneļu maisos. Specifiska dažādu ieskābējamo
materiālu uzglabāšanas metode efektīvai barības izolēšanai no skābekļa.
Kāpēc tuneļu tehnoloģija nodrošina elastīgu, tīru un ražīgu barības
konservēšanas procesu?

14.45 – 15.00

Pēteris Dambergs
Uldis Feldmanis
/AGRERA/

Profesionāla skābbarības paraugu noņemšanas tehnika un metodika.
Paraugu droša iepakošana un transportēšana.
Paraugu marķēšana un izsekojamība.
Dažādas zondes skābbarības paraugu noņemšanai, to veidi.

15.00 – 15.15

Pēteris Dambergs
/AGRERA/
Frank Kuechenmeister
/JOSERA/

Organoleptiskā skābbarības kvalitātes novērtēšana (krāsa, smarža, struktūra, 15.15 – 15.30
pH, temperatūra, blīvums, sausna, daļiņu garums).
Sausnas noteikšanas metodes un nepieciešamība ne laboratorijas apstākļos.
Skābbarības daļiņu garuma mērīšana ar Pen State kasti.
Skābbarības bojāšanās iemesli un to novēršanas iespējas.
Skābbarības izņemšanas ātrums un menedžments.
Mycofix plus - pelējuma sēņu toksīnu inaktivētājs.
Skābbarības apjoma novērtēšana, aprēķināšana vai cik ilgam laikam un cik
govīm pietiks.
CleanGrain – avārijas līdzeklis, ja skābbarība tomēr sākusi karst un mitru
graudu konservants.

Silvija Strikauska
Skābbarības laboratoriskie izmeklējumi, to veidi, priekšrocības un trūkumi.
/Agronomisko analīžu Skābbarības analīžu ekspresmetodes demonstrācija NIR.
zinātniskā laboratorija/ Paraugu marķēšana, parauga pavaddokumentu aizpildīšana, izsekojamība.
Parauga kvalitātes nozīme precīziem skābbarības analīžu rezultātiem.
Faktori, kas ietekmē parauga un analīžu kvalitāti.

15.30 – 15.45

Diskusija ar kukurūzas Jautājumi un atbildes. Loterija. Noslēgums.
skābbarības dienas
ekspertiem

15.45 – 16.00

Arnis Bole
/Zeltezeri/

Ekskursija pa SIA „Zeltezeri” saimniecību. Biogāzes stacija. Aitu un strausu
ferma.

IEEJA BEZMAKSAS!

zvanot pa telefonu +371 28647996 (Šarlote)

PIETEIKTIES vai pa e-pastu: sarlote@agrera.lv

