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Eiropas lauksaimniecība. Nauda un politika
I daļa
Kas ir KLP veselības
pārbaude?

Lasītāj, vai esi kaut ko dzirdējis par Eiropas Savienības
(ES) kopējās lauksaimniecības
politikas veselības pārbaudi? Iespējams, ka tu rausti plecus un
domīgi saki: "Varbūt…" vai arī:
"Esmu... Bet ko tas īsti nozīmē?"
Centīsimies to paskaidrot šajā
rakstā. Savukārt par ES kopējās lauksaimniecības politikas
citām svarīgām lietām, tādām
kā nauda, dalībvalstu intereses,
perspektīva, stāstīsim turpmāk
vairākos rakstos Zemkopības
ministrijas ielikumos "Latvijas
Avīzē".
Atbilde uz jautājumu ir
šāda: ES visām dalībvalstīm ir
vienota lauksaimniecības politika, tā saucamā kopējā lauksaimniecības politika (KLP).
Tāpat kā citu nozaru politikās,
arī KLP tiek izvirzīts noteikts
mērķis, ko ES vēlas sasniegt
konkrētā laika periodā. Lai
sasniegtu izvirzīto mērķi, KLP
tiek īstenota ar dažādiem instrumentiem. Piemēram, viens
no šādiem ES KLP instrumentiem ir tiešie maksājumi – tas
nozīmē, ka atbalstu maksā tiešā
veidā lauksaimniekiem par noteiktu nosacījumu izpildīšanu.
Līdz 2003. gadam tie bija maksājumi par konkrētu vienību,
piemēram, par hektāriem vai
nokautajiem liellopiem. Pastāvēja arī vairāki citi atbalsta
maksājumi, ko lauksaimnieki
varēja saņemt.
Izvērtējot pastāvošo politiku 2003. gada nogalē, ES dalībvalstis vienojās par to, ka nepieciešams KLP reformēt jeb,
citiem vārdiem sakot, izvirzīt

jaunu mērķi un instrumentus, kā to sasniegt. Tas arī tika
izdarīts – tika izvirzīts jauns
KLP mērķis: lauksaimniekiem
ir jāražo tas, ko pieprasa tirgus!
Tas nozīmē, ka lauksaimniekam jāpieņem lēmumi, pamatojoties uz tirgus attīstības
tendencēm, nevis jāvadās no
tā, kāds atbalsts tiek maksāts
lauksaimniecības nozarē. Tieši
tādēļ pakāpeniski tiešie maksājumi jāatdala no lauksaimnieciskās ražošanas jeb, precīzāk
– maksājumiem nav jāsaistās
ar konkrētu ražošanas vienību, piemēram, par hektāru
vai dzīvnieku. Turpmāk ES šo
atbalstu piešķir lauksaimniekam kā vienotu maksājumu ar
nosacījumu uzturēt zemi labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, kā arī ievērot citas prasības, piemēram, vides, dzīvnieku labturības u. c.
Jebkura nozares politika
pēc kāda laika ir jāizvērtē, jāparaugās uz to no malas, vai politika virzās uz mērķi, vai tā ir
vienkārša un saprotama lauksaimniekiem un cik šī politika
ir efektīva. Tā arī ir atbilde uz
uzdoto jautājumu – kas tad ir
KLP veselības pārbaude? Veselības pārbaude ir ES sarunu
valodā iegājies apzīmējums
vidēja termiņa pārskatam jeb
procesam, kura gaitā Eiropas
Komisija un dalībvalstis kopīgi vērtē esošo lauksaimniecības politiku – kā tā virzās uz
izvirzīto mērķi un kas būtu tajā
maināms.
Jau kopš 2007. gada novembra notiek KLP izvērtēšana – veselības pārbaude.
Protams, katrai dalībvalstij,
tajā skaitā arī Latvijai, ir savas
intereses par noteiktiem KLP

jautājumiem, un katra dalībvalsts mēģina panākt, lai šīs
intereses tiktu ņemtas vērā.
Bet tas nav viegli, jo ES sastāvā
ir 27 dalībvalstis, un katrai no
tām ir jāmeklē sabiedrotie ar
līdzīgiem uzskatiem un problēmu risinājumu variantiem,
lai tādējādi varētu ko sasniegt.
Tāpēc Latvija viena pati nevar
panākt sev vēlamāko risinājumu lauksaimniecības politikā.
Kas Latvijai šobrīd ir svarīgi kopējā lauksaimniecības
politikā? Tas, lai visās Eiropas
Savienības dalībvalstīs būtu
vienādi konkurences apstākļi. Latvijas lauksaimniekiem
tiešo maksājumu likme uz 1
hektāru lauksaimniecības zemes ir viszemākā starp visām
dalībvalstīm, un tāda tā būs
arī vismaz līdz 2013. gadam, ja
spēkā esošie tiešo maksājumu
finansējuma sadales kritēriji
netiks mainīti.
Kāpēc tas tā ir izveidojies?
Tāpēc, ka pirms iestāšanās ES
notika sarunas ar visām kandidātvalstīm, kurām par pamatu
tika ņemti dažādi statistikas
rādītāji noteiktā laika periodā (tas ir, no 1995. līdz 1999.
gadam), piemēram, laukaugu
platības un ražība uz 1 hektāru
vai liellopu skaits. Jaunās dalībvalstis (toreiz vēl tikai kandidātvalstis) centās panākt, lai
šie references rādītāji būtu pēc
iespējas labvēlīgāki – šajā gadījumā pēc iespējas lielāki, jo no
tā bija atkarīgs, cik lielu kopējo
finansējumu ES piešķirs dalībvalstīm tiešajiem maksājumiem. Bet situācija bija tāda, ka
mūsu valstij šie rādītāji dotajā
laika posmā nebija tie labākie.
Kāpēc? Tam ir dažādi iemesli –

Latvijai šie nebija labākie lauksaimniecības attīstības gadi, un
references rādītāji bija zemi,
jo apsaimniekotās laukaugu
platības bija nelielas salīdzinājumā ar pārējām lauksaimniecībā izmantojamām platībām.
Iespējams arī, ka pieejamie statistikas dati neraksturoja reālo
situāciju, jo datu precizitāte ir
atkarīga arī no lauksaimnieka
godaprāta un attieksmes, cik
precīzi tiek skaidrota un uzrādīta statistikas situācija saimniecībā.
Tieši šī iemesla dēļ, lauksaimniek, lūdzu, esi atsaucīgs,
ja tev kāda no valsts iestādēm,
piemēram, Centrālā statistikas
pārvalde, lūdz informāciju!
Atvēli laiku šim it kā varbūt
nesvarīgajam darbiņam, taču
nākotnē varbūt ļoti izšķirošam.
Statistika ir svarīgs instruments
politikas efektivitātes un lauksaimniecības attīstības novērtēšanai. Reizēm statistikas dati
rada finansiālu ietekmi, piemēram, kā šajā gadījumā – tie noteica ES tiešā atbalsta apjomu
Latvijas lauksaimniecībai ilgā
laika periodā.
Ko Latvija var darīt KLP veselības pārbaudes laikā, kā arī
pēc tam? Strādāt, lai citas ES
dalībvalstis ieklausās Latvijas
viedoklī un atbalsta to, kopīgi
nodrošinot vienādus konkurences apstākļus visā Eiropas
Savienībā. Tāpēc Latvijas intereses regulāri tiek paustas ES
institūcijās. Latvija uzstāj, lai
tiktu pārskatīti tiešo maksājumu finansējuma sadales kritēriji
starp dalībvalstīm, jo pašreizējie
vēsturiskie references rādītāji ir
novecojuši, tie neatbilst lauksaimniecības politikas mērķiem
un kropļo konkurenci.

Par to, kā Latvijai izdodas aizstāvēt savu lauksaimnieku intereses Eiropā, mēs pastāstīsim nākamajos Zemkopības ministrijas
ielikumos "Latvijas Avīzē".

Aicinām piedalīties!!!
Kartupeļu svētki ģimenei

"Nenovērtētais dārgums – kartupelis"
Priekuļos 2008. gada 8. augustā no
12.00 līdz 18.00 Valsts Priekuļu
Laukaugu selekcijas institūta teritorijā.
Svētku devīze – Latvijā audzētiem
kartupeļiem īpašs smeķis!
Svētku programmā:
• Atklāšanas tūre
• Vēsturiskais apskats
• Iepazīšanās tūre
• Kartupeļu šķirņu parāde
• Kartupeļu ēšanas tūre
• Kartupeļu audzēšanas jautājumu apskaidrošana
• Pārstrādes produktu notaksēšana
• Tehnikas apskate un darbināšana
• Pa vidu – Kartupeļa un Žurkas balamutēšanās, laiku pa
laikam jautra izkustēšanās.
• Pa malām – bērnu spēles un
rotaļas atrakciju laukumā.

Pasākumu rīko:
Biedrība "Kartupeļu
audzētāju un pārstrādātāju
savienība"

Pasākumu atbalsta:
LR Zemkopības ministrija un Priekuļu pagasta
padome

Uzmanību - plūmju virālās bakas!
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), veicot pārbaudes fitosanitārā
stāvokļa noteikšanai augļu
koku ražojošos stādījumos,
šogad pirmo reizi Latvijā
konstatēja plūmju virālās
bakas (Prunus pox virus).
Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2004. gada 30.
marta noteikumiem Nr.
218 "Augu karantīnas noteikumi" plūmju virālās bakas
ir augu karantīnas organisms. Infekcija tika konstatēta plūmju dārzos trīs
gadījumos nelielās platībās
– Dobeles, Balvu un Aizkraukles rajonā. Lai novērstu
organisma izplatīšanās risku, dienests pieņēma lēmumu par šādu fitosanitāro
pasākumu piemērošanu:
1. inficēto plūmju (no kurām ņemts paraugs un
laboratoriskajās analīzēs
konstatēts organisms)
un blakus esošo plūmju,
kuru vainagi tieši saskaras ar inficēto plūmju
vainagiem, iznīcināšanu
(ja iespējams, izraujot ar
visām saknēm, lai neveidotos jauni inficēti
dzinumi), augus sadedzinot;
2. parādoties laputīm un
sūcējkukaiņiem, veikt
augu apstrādi ar ķīmis-

kajiem augu aizsardzības
līdzekļiem;
3. veidojoties augu atvasēm,
tās apstrādāt ar herbicīdiem (glifosāta tipa preparātiem);
4. vienu gadu no fitosanitāro pasākumu veikšanas
aizliegt pārvietot un izplatīt plūmes, persikus
un aprikozes jebkurā attīstības stadijā, ieskaitot
potcelmus, potzarus un
citu pavairojamo materiālu, izņemot sēklas un
augļus.
Plūmju virālās bakas var
inficēt plūmju Prunus ģints
augus - galvenokārt plūmju
(P. domestica un P. salicina),
persiku (P. persica) un aprikožu (P. armeniaca) šķirnes,
kā arī mandeles (P. dulcis)
un plūmju Prunus ģints dekoratīvos augus (P. besseyi,
P. cerasifera, P. insititia, P.
tomentosa, P. spinosa). Mandelēm organisma simptomi
nav izteikti novērojami.
Augļu kokiem vislielākā
iespēja inficēties ar organismu ir pavasarī augu aktīvās
augšanas periodā. Plūmju
virālajām bakām var būt latentā jeb slēptā stadija, kad
simptomi uz augiem var
neizpausties. Organismu
no auga uz citu augu nelielos attālumos pārnēsā ku-

kaiņi, galvenokārt dažādas
laputu sugas, piemēram,
Aphis spiraecola un Myzus
persicae. Dārzā inficēto
koku skaitam ir tendence
palielināties līdz ar laputu
skaita pieaugumu. Plūmju
virālo baku izplatīšanās ar
sēklām nav konstatēta.
Ātra slimības izplatīšanās lielos attālumos var notikt ar inficētu pavairojamo
materiālu (no inficēta auga
iegūtu potzaru un potcelmu izmantošana, inficēts
stādāmais materiāls), tāpēc
augļkopības speciālisti iesaka augļu koku pavairojamo
materiālu ņemt tikai no
pārbaudītiem mātesaugu
stādījumiem. Liela problēma Latvijā ir tā, ka stādaudzētavām parasti nav atsevišķu mātesaugu stādījumu
un potzarus ņem no augļu
ieguvei paredzētiem dārziem.
Plūmju virālo baku simptomus var novērot gan uz
auga lapām, gan uz augļiem.
Uz inficēto augu lapām novēro lapu dzīslu hlorozi, kā
arī hlorotisku gredzenveida plankumu veidošanos
uz jauno dzinumu lapām.
Plankumi labi pamanāmi,
apskatot lapas pret gaismu.
Lapu deformācija ir raksturīga persikiem.

novēro mizas plaisāšanu un
augļu pigmentācijas zudumu. Organisma simptomi
var parādīties arī uz atsevišķiem augļkoka zariem, neaptverot visu augu. Organismu
var konstatēt tikai laboratoriski, veicot nepieciešamās
analīzes.

Simptomi uz lapām
vispirms parādās kā
neskaidras krāsas pārmaiņas, vēlāk uz lapām
parādās dzeltenas dzīslas
un/vai dzelteni līdz gaiši
zaļi riņķi.

Uz inficēto aprikožu un
plūmju augiem novēro augļu
deformāciju, augļiem veidojas iegrimušas joslas vai gredzeni. Audi zem šiem gredzeniem sārti, gumijveida,
sveķaini, uz kauliņu virsmas
novērojami gaiši gredzenveida plankumi Infekcija
ievērojami samazina augļu
ražas ieguvi – līdz pat 100%.
Augļi kļūst rūgti un sausi, kā
rezultātā pazeminās to kvalitāte un tie vairs nav derīgi
tirgum. Inficētajiem kokiem
priekšlaicīgi nobirst augļi.
Uzņēmīgākajām šķirnēm

Vairāk informācijas par ES
KLP meklējiet ZM interneta
mājas lapā www.zm.gov.lv, kā
arī Eiropas Komisijas interneta
mājas lapā www.ec.europa.eu

Uz inficēto
augļu
virsmas
plūmju virālās bakas
izpaužas
kā gredzenveida
plankumi
vai iegrimis svītrveida zīmējums uz augļu virsmas.

Zemkopības ministrs Mārtiņs Roze jau pasludinājis
šo gadu par kartupeļu gadu
Latvijā un kartupeli – par
gada produktu, tādējādi
atbalstot Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) iniciatīvu pievērst sabiedrības
uzmanību šim pierastajam
un vienkāršajam laukaugam, kas bieži netiek novērtēts.
ANO jau ir pērn 2008.
gadu pasludunāja par
Starptautisko
kartupeļu
gadu, un tā moto ir "Nenovērtētais dārgums".
Priekuļos
Kartupeļu
svētki tiek rīkoti, lai popularizētu kartupeļu audzēšanu kā tradicionālu latviešu
zemkopju nodarbi un kartupeli kā vērtīgu pārtikas
produktu un neatņemamu
mūsu ikdienas ēdienkartes
sastāvdaļu.

Izplatot plūmes, persikus,
aprikozes, saldos un skābos
ķiršus, katram augam ir
nepieciešama augu pase,
kas apliecina, ka stādāmais
materiāls audzēšanas vietā
ir pārbaudīts. Vienu augu
pasi var pievienot nedalāmai
augu partijai, piemēram,
komercdārza ierīkošanai, ja
partijā iekļauto augu sastāvs
un izcelsme ir viendabīga,
partijai ir viens pārdevējs,
pircējs un partijas numurs.
Augu pase jāglabā vismaz
vienu gadu.
Pasākumi plūmju virālo
baku ierobežošanai:
1. iegādāties un stādīt tikai pārbaudītu augu pavairojamo materiālu, kuram ir
pievienota augu pase;
2. regulāri kopt augļu
dārzu, ierobežot slimību un
kaitēkļu, īpaši laputu, izplatību dārzā;
3. izvēlēties plūmju šķirnes, kas ir izturīgākas pret
plūmju virālajām bakām un
citām augļkokiem bīstamām
slimībām;
4. stādaudzētavām vajadzētu būt ierīkotām veselīgam šķirņu mātes jeb
mātesaugu stādījumam (izmantošanas ilgums 10 – 12
gadi), kas tiek regulāri pārbaudīts un novērtēts. Tikai
no šāda stādījuma ņemts
pavairojamais materiāls garantē iegūto un realizējamo
stādu veselīgumu.

Materiāls tapis sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju

