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Lauka dārzeņi – beidzot cieņā un arī cenā
Karš ar sausumu  
un kailgliemežiem

Brantu ģimene Aizputes 
dārzniecībā saimnieko no 2004. 
gada, maksimāli izmantojot pa-
domju laikā celto ēku funkcijas 
un izmantojot īpašuma zemes 
platības un dārzus. Pamatdar-
bība ir puķu audzēšana, taču 
Branti sakārtojuši darbus tā, lai 
te būtu ko darīt pašiem teju visu 
cauru gadu. “Dārzniecībā viss, 
kas sakārtots un iegādāts, ir 
par pārdoto puķu ienākumiem. 
Ziemas sezonā te aug zaļumi, 
pārsvarā loki, arī dīgsti, paralēli 
izaudzē puķu stādus. Tad jau 
klāt krāšņais pavasara ziedu 
laiks, bet rudenī ienākas dārze-
ņi. Traks vari palikt, sēžot čet-
rās sienās. Tagad ir tādi laiki, 
kad nav ieteicams nekur tālu 
braukt, mēs tādēļ atceļojam uz 
darbu,” smaidot teic I. Brants.  
Dārzniecības ābeļdārzs, kuru 
saimnieki rūpīgi kopj, vairāk 
esot domāts skaistumam un 
pašu priekam. Tas gūst garām-
braucēju uzmanību. “Kāzās ve-
dēji brauca pie mums sarunāt 
fotografēšanos dārzā, ieraudzīja 
arī mūsu kāpostu lauku un iz-
domāja, ka vēlas simbolisku un 
tematisku fotosesiju arī tajā,” 
atceras saimnieks.

I. Brants norāda, ka kāpostu 
augšanai ir ļoti jāseko līdzi, lai 
vēl stādu stadijā tie nenonīk-
tu, tos nenoēstu kukaiņi un lai 
tiem sarūpētā labu labā augsne 
nekļūtu pārāk sausa. “Kāpos-
tiem patīk vējoties, gaisma, 
lai nav ēnas. Liela nozīme, kā 
sezonā nospēlē laikapstākļi,” 
viņš saka. Šogad vasara biju-
si karsta un sausa, tādēļ gan 
kāpostu lauks, gan vairākas 
burkānu dobes pamatīgi lais-
tītas. “Ja nebūtu tās, tad nekas 
mums prātīgs nesanāktu. Tādos 
apstākļos labi, ka lauki nav lieli 
– darām tik daudz, cik spējam 
apstrādāt, izaudzēt, novākt un 
realizēt. Otrs, pamatīgi kāpos-
tos karojām ar kailgliemežiem, 
tostarp Spānijas īpatņiem,” 
stāsta saimnieks un smejas, ka 
ārzemnieki jau vietējo Latvijas 
preci māk novērtēt. Tie gribējuši 
nogaršot kāpostus, paslēpjoties 
zem apakšējām lapām. “Kailg-
liemeži ir visur. Es tos uzskatu 
par nacionālo nelaimi. Vienu 
vakaru, kad gaiss bija mitrs, pil-
ni trotuāri ar tiem! Svarīgākais 
ir censties, cik vien iespējams, 
tos nolasīt. Lai nesalien atpakaļ 
zemē, nenoslēpjas. Esam vienā 
rāvienā pat pusspaini nolasī-
juši,” pieredzē dalās dārzniecī-
bas īpašnieks. Visefektīvākais 
gliemežu iznīcināšanas veids 
ir tos apkaisīt ar parasto vā-

rāmo sāli. “Katru dienu laukus 
pārstaigājam, nedrīkst pieļaut 
to vairošanos,” viņš uzsver. “Un 
tas ir jādara agros rītos, kad vēl 
mitrs un saule nav nožāvējusi 
zemi, citādi tie salien zemē.”

Labai ražai lielas 
platības nevajag

Ar kāpostu audzēšanu un 
skābēšanu Brantu ģimene no-
darbojusies pašos saimnieko-
šanas pirmsākumos. Taču seci-
nājuši, ka nevienam īsti tādas 
lietas neinteresē. “Sapratām, ka 
no mūsu darba jēgas maz. Pār-
devām elektrisko ēveli. Pagāja 
gadi, un secinājām, ka šai nišā 
nav daudz darītāju, bet ir inte-
rese. Atkal iegādājāmies ēveli un 
sākām audzēt kāpostus.”

Saimnieks secinājis, ka laiku 
pa laikam cilvēki izmēģina da-
žādus nišas meklēšanas eksperi-
mentus. “Kādreiz bija mārrutki, 
ko pat speciāli audzēja, tagad 
kādu laiku nebija dzirdēts, bet 
viens otrs tos uzpērk. Tāpat ir 
ar ķiplokiem – audzē, kam vien 
nav slinkums.” 

Uz nelielā lauka Branti iece-
rējuši novākt ap četrām tonnām 
kāpostu. “Viena galviņa ir no 
trīsarpus, četriem kilogramiem, 
pat pieci var būt, ja labi audzis,” 
saka saimnieks. Kāposti uz lauka 
var stāvēt līdz salam. Pēc piepra-
sījuma kāposti tiek ieskābēti pēc 
paša saimnieka īpašas receptes. 
“Sliktu ražot nedrīksti atļauties. 
Ja ir laba prece, cena nav būtiska 
– par to esam pārliecinājušies. 
Arī puķes pārdodod, redzam, 
ka cilvēki grib skaistu, un tad 
viņiem vienalga, cik tas maksā.”  
Kāpostus Branti dārzniecībā 
sāka audzēt pirms pāris gadiem, 
pērn izdomājuši provēt arī bur-
kānus. “Burkāni nav vienkārši 
audzējami,” piebilst I. Brants. 
Aizputes vidusskolai piegādājuši 
kāpostus, tai radusies vajadzī-
ba pēc burkāniem. “Mums bija 
divas izbijušu siltumnīcu vie-
tas, taču tās mums nebija doma 

apjumtot. Dobēs zeme bija laba 
un mīksta, uzfrēzēsim zemi – 
tāda ir piemērota burkāniem. Ko 
varam zaudēt, ja neaudzēsim?” 
Pagājušajā rudenī no divām 40 
metrus garām dobēm ievākuši 
800 kilogramus burkānu. “Tie 
bija vareni, viens burkāns vidē-
ji virs 500 gramiem!” palepojas 
audzētājs. Šogad iekopuši un 
iesējuši jau piecas dobes. “Kā-
das trīs tonnas jau būs,” rēķina 
I. Brants. “Nevajag jau baigās 
platības, lai iegūtu vērienīgu 
ražu. Katra lieka platība rada 
izdevumus. Tāpat jādomā, kā to 
novāksi un kur pēc novākšanas 
izaudzēto liksi, vai ir kur glabāt,” 
viņš norāda. “Man ir saglabāts 
dārzniecības pagrabs. Ielikām 
burkānus. 21. maijā iegāju pag-
rabā – tie izskatā un smaržā bija 
kā no vagas ņemti.” w

Lauka dārzeņi beidzot atkal ir novērtēti – to cenas ir salīdzinoši augstas, jo nav daudz audzētāju. Tādēļ vietējie, 
kvalitatīvi audzētie kultūraugi gan svaigā veidā, gan pārstrādāti ir diezgan liels deficīts. ĢIRTA GERTSONA FOTO

Ivara Branta īpašie skābētie kāposti – svaigo dārzeņu 
pārstrādē nonāk pārsprāgušās kāpostgalviņas un ieplaisāju-
šie un nestandarta burkāni.

Vakarrīt darbadiena 
slikti iesākās sešiem ceļu 
satiksmes negadījumos 
iesaistītajiem un viņu ģi-
menes locekļiem. Divās 
avārijās Liepājā cieta velo-
sipēdisti, citā sadūrās divas 
vieglās automašīnas.

Ap pulksten 8 rītā uz šo-
sejas starp Grobiņu un Lie-
pāju sadūrās automašīnas 
“Volkswagen” un “Ford”. Sā-
kotnējā informācija, kas ir 
likumsargu rīcībā, rāda, ka 
automašīnas “VW” vadītājs, 
neievērojot drošu distanci, 
uztriecās priekšā esošajai 
automašīnai “Ford”, informē-
ja Valsts policijas pārstāve 
Madara Šeršņova. 

“Ford” markas auto, iespē-
jams, bija apstājies, lai no-
grieztos pa kreisi. “Kurzemes 
Vārds” negadījuma vietā sa-
stapa viena avarējušā vadītā-

ja kolēģi, kurš pastāstīja, ka 
cietušie aizvesti uz Liepājas 
Reģionālo slimnīcu, lai veiktu 
veselības pārbaudes, bet, šķiet, 
ka viss būšot labi.

Aptuveni desmit minūtes 
pēc šīs avārijas Liepājā, Ezer-
malas ielā, kāds cits autovadī-
tājs, braucot ar “VW” markas 
auto pa Ganību ielu un no-
griežoties uz Ezermalas ielu, 
notrieca velosipēdistu. Viņam 
medicīniskā palīdzība sniegta 
uz vietas.

Vēl pēc pusstundas Liepājā 
sieviete, vadot velosipēdu pa 
ietvi Ganību ielā, iebrauca au-
tomašīnas “BMW” durvīs, ku-
ras vadītājs pārvietojās pa Zāļu 
ielu. Nelaimē cieta velosipēda 
vadītāja.

Visos gadījumos uzsākti ad-
ministratīvo pārkāpumu proce-
si un tiek skaidroti negadījuma 
iemesli.w

Nelāgs trešdienas rīts. 
Sadursmes ar cietušajiem
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Otrdien ap pusdienslaiku 
glābēji saņēma izsaukumu 
uz Brīvības ielu Liepājā, 
kur vienstāva ražošanas 
ēkā dega loga aile piecu 
kvadrātmetru platībā. 
Ugunsgrēku darbinieki 
likvidēja pirms dzēsēju 
ierašanās, informēja VUGD. 

Aizvakar divos gadījumos 
ugunsdzēsēju glābēju 
palīdzība bija nepieciešama, 
lai atbrīvotu brauktuves 
no nolūzušiem kokiem. 
Tāds gadījums fiksēts 
Dienvidkurzemes novada 
Medzes pagastā. Koks 
sazāģēts, un brauktuve 
atbrīvota.

Aizvadītajā diennaktī 
līdz trešdienas rītam Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) Kurzemes 
reģiona brigāde kopumā 
saņēma septiņus izsaukumus 
– vienu uz ugunsgrēka 
dzēšanu un sešus uz 
glābšanas darbiem.
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