
VESELĪGĀKĀM AUGSNĒM UN LABĀKĀM RAŽĀM 
TIEŠSAISTES SEMINĀRS LAUKSAIMNIEKIEM, KONSULTANTIEM & ZINĀTNIEKIEM

Mums, lauksaimniekiem, augsnes ir visvarīgākais resurss. 
Jo veselīgākas būs mūsu augsnes, jo labākas būs mūsu 
ražas. Tas nozīmē, ka iegūsim augstāku ražīgumu, būs 
mazāk zaudējumu, mazāk izmantoto resursu un mazākas 
izmaksas.  Īsts veiksmes faktors. 

Mūsu mērķis ir saglabāt mūsu augsņu auglību un veselību 
nākamajām paaudzēm, un tai pat laikā būt ekonomiski 
veiksmīgiem. 

Daudzas mazas un lielas saimniecības jau šobrīd spēj 
demonstrēt, ka tas ir sasniedzams. Un tagad, īsi pirms 
sezona sākas, ir īstais laiks, lai apmainītos ar pieredzēm. 

Mēs esam saveduši pie kopējā (virtuālā) galda veiksmīgus 
praktiķus un ekspertus, lai kopīgi diskutētu par dažādiem 
augsnes auglības principiem. Covid-19 vīrusa dēļ tas viss 
notiks tepat mājās, ar interneta palīdzību. 

Jūs varat viegli pievienoties un saņemt praktiskus 
ieteikumus savas saimniecības darbībai. 

Dalība Best4soil projekta tiešssaistes seminārā ir bez 
maksas, tai pat laikā tas ir nozīmīgs ieguldījums jūsu 
saimniecības nākotnē! 

Semināra runātāji dalīsies pieredzē, un pēc tam 
dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un diskutēt par 
interesējošām tēmām. Mēs vēlamies nodrošināt pieredžu 
apmaiņu vienlīdzīgā līmenī un veiksmīgu metožu 
iepazīšanu, lai pēc tam jūs tās varētu ieviest savā 
saimniecībā. 

Veselīgākām augsnēm un labākām ražām. Mums un 
nākamajām paaudzēm! 

Reģistrējies jau tagad!  
https://www.best4soil.eu/meetings/46 

JŪS IEGŪSIET VĒRTĪGU INFORMĀCIJU PAR:

Best4Soil ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020”  
par koordinācijas un atbalsta aktivitāti saskaņā ar granta līgumu Nr. 81769696.

Augseku

Zaļmēslojumu un starpkultūrām

Augsnes organisko vielu un augsnes auglību

Slimību izraisītājiem augsnē

https://www.best4soil.eu/meetings/46
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04. / 05.03.2021

09:00 — 09:30  Ievadvārdi par Best4Soil projektu
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10:00 — 10:30  Augsnes kompleksās mikrobioloģiskās daudzveidības pārvaldīšana, lai   
     uzlabotu augu veselību — Mogens Nicolaisen (DK)

10:30 — 11:00  Pārtraukums (Best4Soil video) 

11:00 — 11:30  Nematodes: pasaule, ko atklāt — Leendert Molendijk (NL)

11:30 — 11:50  Best4Soil video, faktu lapu un datu bāžu prezentēšana un piedāvātās   
     informācijas izvērtēšana      
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E12:15 — 12:30  Kā lauksaimnieki un eksperti no dažādām valstīm vērtē Best4Soil projektā 

     piedāvāto informāciju? 

12:30 — 13:00  Jautājumi un komentāri par pirmajā sesijā dzirdēto

09:30 — 10:00  Nozīmīgākās kultūraugu slimības, kuru ierosinātāji mīt augsnē  
     — Krzysztof Matkowski (PL)
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16:00 — 16:15  Kā citās valstīs dalās ar praktisku informāciju?

16:15 — 16:45  Jautājumi no otrās sesijas un semināra pirmās dienas noslēgums

14:45 — 15:15  Veidojot “dzīvas” augsnes – saimniecības pieredze Latvijā  
     — Andris Sabitovs (LV)

15:15 — 15:35  Ko mēs varam darīt, lai Best4Soil informācija būtu pieejama pēc iespējas  
     lielākam cilvēku lokam?  

14:15 — 14:45  Bioogles kā potenciālais oglekļa un humusa avots augsnē 
     — Agnieszka Medyńska Juraszek (PL)

15:35 — 16:00  Pārtraukums

SESIJA 1
04.03.2021, 09:00 — 13:00
SLIMĪBU IEROSINĀTĀJI AUGSNĒ UN PROFILAKTISKIE PASĀKUMI

SESIJA 2
04.03.2021, 14:15 — 16:45
AUGSNES ORGANISKĀ VIELA UN AUGSNES AUGLĪBA
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E13:15 — 13:30  Kā dalībnieki no dažādām valstīm vērtē Best4soil tiešsaistes semināru? 

04. / 05.03.2021

10:00 — 10:15  Ievadvārdi par Best4Soil projektu

10:45 — 11:15  Augseku dažādošana un augsnes apstrādes veidu optimizēšana augsnes  
     bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un augsnes funkciju atjaunošanai  
     — Lina Šarūnaitė (LT)

11:15 — 11:45  Uztvērējaugi, to audzēšana un ieguvumi  
     — Aušra Arlauskienė (LT)

11:45 — 12:00  Pārtraukums (Best4Soil video)

12:00 — 12:30  Praktiskā pieredze starpkultūru audzēšanā Ziemeļaustrumeiropas reģionā 
     —  Mārtiņš Flaksis (LV)

10:15 — 10:45  Augsnes apstrādes un starpkultūru ietekme uz augsnes īpašībām un    
     nezāļu izplatību — Gražina Kadžienė (LT)

13:30 — 14:00  Otrās dienas kopsavilkums un semināra noslēgums

…

SEMINĀRA NORISE 
Best4Soil tiešsaistes seminārs sastāv no trīs daļām, katra no tām ir veltīta atsevišķai tēmai.  Katra no šīm trim daļām ir 
sadalīta katrai valstij raksturīgā sadaļā (“SESSION”) un apvienotajā sadaļā (“STAGE”). 

“SESSION” sadaļā dalībnieki tiks sadalīti pa valstīm, lai viņi varētu sekot līdzi prezentācijām savā valodā (igauņu, 
latviešu, lietuviešu vai poļu valodā). Katras “SESSION” sadaļas beigās visi dalībnieki no visām valstīm tiksies “STAGE” 
sadaļā. Tajā tiks pārrunāti svarīgākie valstu “SESSIONS” sadaļas rezultāti, atziņas un jautājumi angļu valodā.

SESIJU VADĪTĀJI 
Igaunija:    Eva Tuusis (Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte) 
Latvija:     Lāsma Ozola (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs) 
Lietuva:     Antanas Ronis (Lietuvas Agrāro un meža zinātņu centrs) 
Polija:     Piotr Chohura (Vrocslavas Vides un dzīvības zinātņu universitāte) 

ATBILDĪGIE 
Organizātors:   Piotr Chohura (Vrocslavas Vides un dzīvības zinātņu universitāte, PL)  
Moderēšana:   Piotr Chohura (Vrocslavas Vides un dzīvības zinātņu universitāte, PL) 
Novērtēšana:   Bruno Häller un  Stefan Dubach (Bernes Lietišķo zinātņu universitāte, CH) 
Tehniskais atbalsts: WEP media solutions (AT) 
Mārketings:    Johannes Pelleter (AT)

12:30 — 12:50  Best4Soil tiešsaistes semināra dalībnieku novērtējums

SESIJA 3
05.03.2021, 10:00 — 14:00
AUGSEKA, ZAĻMĒSLOJUMS UN STARPKULTŪRAS 


