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z/s Jaunozoli Strip-Till pieredze 



Kaimiņa arums 2018. pavasaris. 



Kaimiņa arums 2018. augusts.  



Kaimiņa arums 2019. aprīlis 



The Dark Side of Education: Former Teacher Reveals How Schools Create Empty Children 

Vai tas ko mums māca ir tiešām patiesība? Vai mēs domājam paši jeb copy, paste??? 





Mēs zaudējam augsni katru gadu, strādājot tradicionāli! Mēs par to aizdomājamies vispār??? 



1) Par ko mums liek aizdomāties šī bilde? 
2) Kāpēc arumā nokrišņu infiltrācija ir tik niecīga? 
3) Cik daudz nokrišņu mēs zaudējam kā virszemes ūdeņu noteci? 
4) Galu galā kas ir vinnētājs? Paši sev šaujam kājā! 

 



1) 2012. gadā saimniecība sāka min Till. 
2) 2013. diski nelien zemē uz rudens sēju. Alternatīva _ no kaimiņa iznomāts rugaines 

lobītājs 
3) Sāku aktīvi lasīt TFF 
4) 2014. gada ziemāji izsalst pilnībā. 
5) Smagā gran. Meh sastāva zeme liek domāt par strip till nevis no till. 
6) Uzkrātā pieredze , ka ik pa 3 sezonām ir mitrā kulšana/sabojāti lauki 
7) Vajag sējmašīnu ar aktīvo kopēšanu un regulējamu svara pārnesi( pakalpojuma 

pieredze  ar rapid) 
8) Tāda, kas tiek galā ar mālu, izejot no uzkrātās pieredzes tikai kalts 
9) Tiek apmeklētas saimniecības  Zviedrijā Claydon, Dānijā Mzuri, UK Sumo un pērējās 

abas 
10)Mērķis is uzaudzēt OM līdz 4%, un panākt ražas stabilitāti 
11)Negribu kolhozu, lai max maz cilvēku vajadzīgi/ekonomiski labāko pašizmaksu 

sējumu ierīkošanai 
12)Beidzot visu paspēt izdarīt laicīgi, pareizajos agrotehniskajos termiņos…. 

 







Tas brīdis ir klāt 19.04.2015 pirmie metri!!! 



2018. Gada pavasaris. Lai samazinātu nomīdīto 
lauka %, iegādāts  Challenger 765B 







Svarīgi aspekti, kas jāievēro, lai sekmīgi mainītu tehnoloģiju: 
 
1) Jāmaina pašos pamatos domāšana, augsne 1. vietā 
2) Salmu menedžments. Kombains. Salmu ecēžas 

3) Augu seka 
4)Aizmirstam par kalendāru, reāls online augsnes temp. monitorings 
5)Rudenī 2 nedēļas ātrāka, pavasarī 2 nedēļas vēlāka sēja 
6) Two Simons theory 
7)Cover crops, izmantojam C:N attiecību kā mums vajag 
8) Nemitīga praktiskās/teorētiskās zināšanu bagāžas papildināšana: 
Farm walk, konferences, sociālie tīkli….. 

 
 



Salmu ecēžas pēc rudziem 2018. pavasaris. 













z.Kv Skagen 440sēklasm2, sēts 18.09.2016 



Quench 450sēklasm2, 200kg npk 15-15-15 19.04.2018 





































Min till vs strip till 
2018 







Paldies par uzmanību!!! 

Kontakti: tel. 
26187616 
 
jaunozoli@gmail.com 


