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Kantoris:

Rīgā, Skolas ielā 23, tālr. 97014Latvijas

Lopkopis un Piensaimnieks

Ekspedicija:

Rīgā, Skolas ielā 23, tālr.97014

Ar nodalu — Zemkopības Ministrijas rīkojumi un ziņojumi lopkopībā un piensaimniecībā

Abonēšanas maksa ar piesūtīšanu

gadā — Ls 10, pusg. — Ls 5. Uz ār-

zemēm gadā Ls 14. L.L.D.B.biedriem

par brīvu. Ats. burtnīca a 30 sant.

IZNĀK 1 REIZ NEDĒĻA

cL L. v. P.> nolemtie raksti iesūtāmi

redakcijai, atzīmējot autora adresi

Parakstīšanos pieņem: <L.L.u.P.»

kantorī, lopkop. instr. un pārraugi,

koppienot., kā arī visas Latv. valsts

pasta iestādes. Tek. rēķ. pastā 1471

OFICIALĀ DAĻA

• Z. M. rīkojumi un ziņojumi lopkopība un piensaimniecība •

SATURS: Instrukcija par piensaimniecības ra žojumu_ tirgus kārtošanu. — Rīkojums par olu

cenām.
—

Z. M. rīkojums par sviesta cenām un norēķināšanas kārtību. — Pieno-

tavu traukiem jābūt ar nebojātu alvojumu. — Latgales un Ventspils apr. piens,

sab-bu ievērībai. — Atgādinājums piens, sab-bam. — Sviesta raža un eksports š. g.

jūnijā. — Piensaimniecības ražojumu š. g. vasaras apskate.

Instrukcija par piensaimniecības ražojumu tirgus kārtošanu

Izdota uz Lauksaimniecības nolikuma

(1937. g. izd.) 615. panta pamata,

ļ. Latvijas piensaimnieku centrālā savie-

nība iepērk Zemkopības ministrijas uzde-

vumā no pienotavām, kuru atvēršanai pie-

kritusi Zemkopības ministrija, visu viņu
ražoto sviestu un pieņem no pienotavām
un sierotavām komisijā dažādu šķirņu sie-

rus, izņemot to daļu, kas izsniegta atpakaļ

piena piegādātājiem viņu saimniecību va-

jadzībām, nodota pienotavu un sierotavu

darbinieku patēriņam, vai arī Zemkopības

ministrijas noteiktā pienotavu darbības

iecirknī pārdota vietējam patēriņam.
2. Par iepērkamo dažādu šķiru sviestu un

komisijā pieņemto dažādu šķirņu sieru

Latvijas piensaimnieku centrālā savienība

maksā pienotavām un sierotavām franko

tuvākā dzelzceļa stacijā cenas, kādas no-

saka zemkopības ministris.

Latvijas piensaimnieku centrālā savienība

norēķinās ar pienotavām un sierotavām,

vērā ņemot siera svaru pārdošanas laikā.

3. Par ārzemju tirgus īpatnējām prasībām
piemērotu sīkiesaiņotu sviestu un sieru

Latvijas piensaimnieku centrālā savienība

maksā augstākas cenas, ja šiem iesaiņoju-
miem piekritusi Piensaimniecības ražoju-
mu kontrole.

4. Pienotavas un sierotavas nosūta sviestu

un sierus uz valsts saldētavām. Saldētavu

pārvalde tos pieņem, sagatavo novērtēša-

nai, uzglabā piemērotos apstākļos un iz-

dod eksportam vai arī vietējam tirgum
Latvijas piensaimnieku centrālās savienī-

bas uzdevumā un pilnvarā.

5. Sviesta un siera iepirkšanas un pārdo-

šanas darījumiem, ko Zemkopības minis-

trijas uzdevumā veikusi Latvijas pien-

saimnieku centrālā savienība, norēķinus

pārbauda sevišķa komisija, kura sastāv no

3 locekļiem: Zemkopības ministrijas pār-

stāvja kā priekšsēdētāja, Finansu minis-

trijas un Valsts kontroles pārstāvjiem kā

locekļiem. Par ienākušā, novērtētā un iz-

dotā sviesta un siera apgrozi jumiem ie-

priekšējā mēnesī valsts saldētavu pārval-
de sniedz ziņas šai pantā minētai komi-

sijai un Latvijas piensaimnieku centrālai

savienībai līdz katra nākošā mēneša 7.

dienai.

6. Par tekošā mēnesī saņemto sviestu un

no valsts saldētavām izdoto sieru Latvijas

pienotavām un sierotavām naudu un rē-

ķinus līdz nākošā mēneša 15. dienai, bet

pēdējās izmaksā to piena piegādātājiem
līdz tā paša mēneša 20. dienai.

7. Pienotavām par katru pagājušo mēnesi

jāsastāda izmaksas aprēķini, ņemot vērā

viņām pienākošos maksu par faktiski ra-

žoto sviestu un ieņēmumus no produk-

tiem, kas pārdoti uz vietas vai nodoti Lat-

vijas piensaimnieku centrālai savienībai

komisijā. Suma jāsadala starp piena pie-

gādātājiem proporcionāli aprēķinātā svies-

ta daudzumam pārskata mēnesī.

8. Latvijas piensaimnieku centrālā savie-

nība iepirkto l.a, l.b un 2.a šķiru sviestu

un sierus pārdod uz ārzemēm, bet l.c, 2.b

un 3. šķiras sviestu un sierus pārdod vie-

tējā tirgū. Ja vietējā tirgus vajadzībām

nepietiktu sviesta vai siera, tad ar Zem-



kopības ministrijas piekrišanu var laist

pārdošanā l.a, l.b un 2.a šķiru sviestu vai

sieru par cenām, kādas nosaka zemkopības
ministris.

9. Latvijas piensaimnieku centrālā savie-

nība pieņem komisijā šādu šķirņu piln-
taukos sierus: 1) ementāles, 2) bajāra

(rokfora), 3) edāmes, 4) Zemgales, s)če-

dera, 6) kausētos (dažādas šķirnes), 7) za-

ļos sieriņus.

īpatnējo tirgus prasību apmierināšanai uz

Latvijas piensaimnieku centrālās savienī-

bas pieprasijumu ražotos sierus var izlaist

uz ārzemēm arī ar zemāku tauku saturu

sausnā vai tirgus prasībām atbilstošā no-

gatavošanās pakāpē.
10. Par krējuma, piena un citiem pien-
saimniecības ražojumiem (izņemot sviestu

un 8. pantā minētos sierus), kurus Latvi-

jas piensaimnieku centrālā savienība no-

domājusi eksportēt, iesniedzami priekšli-
kumi Zemkopības ministrijai un saņema-

ma tās piekrišana.

11. Par sviesta, siera un citu piensaimnie-
cības ražojumu pirkšanas un pārdošanas

darījumiem Latvijas piensaimnieku cent-

rālā savienība sastāda atsevišķus aprēķi-
nus par katru pagājušo mēnesi. Aprēķinā

par sviesta un siera pirkšanas darijumiem

ņemama par pamatu iepirkšanas cena.

Sviesta un siera pamatcenai pieskaitāma
zemkopības ministra noteiktā, Latvijas
piensaimnieku centrālās savienības savāk-

šanas, transporta, izvērtēšanas, uzglabā-
šanas un tirdzniecības izdevumu likme un

cenu paaugstinājums sviesta un siera sīk-

iesaiņo jumiem. Bez tam siera pamatcenai
pieskaitāmi gatavināšanas un iesaiņošanas
izdevumi.

12. Aprēķinā par eksportam piemērota
sviesta pārdošanas dari jumiem ņemama

par pamatu: 1) eksportētā sviesta fob

vērtība; 2) eksportam sagatavotā sviesta

krājuma fob vērtība pēc Anglijas cenām

pārskata mēneša beidzamā nedēļā; 3) vie-

tējā tirgū pārdotam sviestam pārdošanas

cena, ieskaitot zemkopības ministra no-

teikto pirkšanas dari jumu izdevumu likmi.

13. Aprēķinā par eksportam piemērota
siera pārdošanas darījumiem ņemama par
pamatu: 1) eksportētā siera fob vērtība;
2) vietējā tirgū pārdotam sieram pārdo-
šanas cena, pieskaitot zemkopības minis-

tra noteikto pirkšanas darijumu izdevumu

likmi.

14. Aprēķinus, kas minēti 11., 12. un 13.

pantos, Latvijas piensaimnieku centrālā

savienība iesniedz pārbaudes komisijai līdz

nākošā mēneša 20. dienai. Par ziņu pa-

reizību atbild minētā savienība. Komisija
pārbauda ar piensaimniecības ražojumu

pirkšanu un pārdošanu saistītos izdevumus

un ienākumus un konstatē, ar kādu atli-

kumu vai iztrūkumu tie attiecīgā mēnesī

noslēgušies. Pēc tam aprēķinus ar saviem

slēdzieniem komisija iesniedz Zemkopības

ministrijai.

15. Ja darījumi noslēgušies ar iztrūkumu,
tad to sedz Zemkopības ministrija no bu-

džetā paredzētiem līdzekļiem. Darijumu
atlikumus Latvijas piensaimnieku centrālā

savienība ieskaita atsevišķā kontā —

«Zemkopības ministrija -- prēmijas piena

ražotājiem», no kura izmaksā prēmijas sa-

skaņā ar Zemkopības ministrijas rīkoju-
mu.

Instrukcija stājas spēkā ar 1939. gada
1. jūliju.

Ar šo atvietota instrukcija par piensaim-
niecības ražojumu tirgus kārtošanu

(«Vaid. Vēstn.» 1938. g. 106. num. un

«Lauku Pastn.» 1939. g. 14./15. num.).

Rīgā, 1939. g. 30. jūnijā.

Zemkopības ministris J. Birznieks.

Zemkop. depart. direktors P. Grāvis.

(«V. V. 1939. g. 3. VII 145. n-rs.)

Rīkojums

1939. g. 28. jūnijā

Pamatojoties uz likumu par olu tirgus
kārtošanu (Lik. kr. 1935. g. 175) 2. pantu,
cenu par pilnīgi svaigām olām, ko Zem-

kopības ministrijas uzdevumā «Latvijas
piensaimnieku centrālā savienība» iepērk
no ražotājiem eksportam no 1939. gada
1. jūlija līdz 31. augustam, nosaku Ls 1,30

par kilogramu.

Zemkopības ministris J. Birznieks.

Lauksaim. pārv. priekšn. J. Zariņš.

(«V. V.» 1939. g. 29. VI 142, n-rs.)

Zemkopības ministra rīkojums par
sviesta cenām un norēķināšanās

kārtību

Pamatojoties uz Lauksaimniecības noliku-

ma (1937. g. izd.) 612. pantu un
Manistru

kabineta lēmumiem, par sviestu, ko Lat-

vijas piensaimnieku centrālā savienība ie-

pirkusi Zemkopības ministrijas uzdevumā

un kas piegādāts valsts saldētavās š. g-

jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī, jāiz-
dara šāda norēķināšanās:

LATVIJAS LOPKOPIS UN PIENSAIMNIEKS 28. num.494



Par i kilogramu sviesta

Pienotavām Prēmijas Sviesta Lopkopības Kopizmaksa

iz- par 1. grupā Ko Pa pārvadās., pār_ par

maksājama ieskaitīto izmaksa uzglabās. raudzības saldētavas

pamatcena pienu pienotavām u. c. izdev. veicināšanai Piegādāto

segšanai sviestu

Ls Ls Ls Ls Ls Ls

Jūnijā, jūlijā un augustā:

1. a šķira 1,90 0,48 2,38 0,06 0,015 2,455

1. b „ 1,85 0,48 2,33 0,06 0,015 2,405

2. a
„ 1,75 0,48 2,23 0,06 0,015 2,305

Septembrī:

l.a šķira 2,— 0,48 2,48 0,06 0,015 ■ 2,555
1. b „ 1,95 0,48 2,43 0,06 0,015 2,505

2. a
„ 1,85 0,48 2,33 0,06 0,015 2,405

Par 2., 3. un 4. labuma grupās ieskaitīto

pienu prēmijas aprēķināmas saskaņā ar

manu rīkojumu par prēmijām laba piena

ražotājiem («Vaid. Vēstn.» 1939. g. 103.

num. un «Lauku Pastnieka» 14./15. num.).

Rīgā, 1939. g. 4. jūlijā.

Zemkopības ministris J. Birznieks.

Zemkop. depart. direktors P. Grāvis.

(«V. V. 1939. g. 6. VII 148. n-rs.)

Pienotavu traukiem jābūt ar

nebojātu alvojumu

Noteikumos pienotavām (2 p. f.) norādīts,
ka visiem traukiem, kas nāk sakarā ar

pienu, jābūt ar nebojātu alvojumu vai no

aluminija, bet piena un krējuma cauru-

lēm no vairākkārt alvota vara.

Novērots, ka dažās pienotavās vēl lieto

piena svaru kāstuvēs misiņa sietus, kas

nav pielaižami. Nereti ari piena vārstuļu-
krānu grozāmās daļas ir ar nodilušu al-

vojumu. Pienam nākot tiešā sakarā ar

nealvotām daļām, metāls atšķīst un paze-

mina piena un līdz ar to sviesta kvalitāti

— sevišķi tā izturību.

Ņemot vērā metālu ļauno iespaidu, pieno-
tavām jāraugās, lai iekārta un trauki būtu

kārtībā, nodilušais alvojums jāatjauno vai

attiecīgi priekšmeti jāatvieto ar jauniem
labi alvotiem, alumīnija vai nerūsoša tē-

rauda.

Izbēgama arī piena un krējuma vadīšana

caur misiņa vai cita metāla sūkņiem, kur

piens nāk tiešā sakarā ar metāla daļām.
Nav iebildumu pret nerūsošā tērauda groz-

virzuļu, vai labi alvotiem centrbēdzes sūk-

ņiem, kas pagatavoti piena vai krējuma
dzīšanai.

Atgādinājums piensaimnieku
sabiedrībām

Piens, sab-bām, kuras šogad vēlas piedalī-
ties pienotavu tīrības un ārpuses izdaiļoša-
nas sacensībā un iegūt godalgas līdz

Ls 2000,— katru, pieteikumi noteikti jāie-
sniedz Piensaimniecības ražojumu kontro-

lei līdz š. g. 1. augustam.

Sviesta raža un eksports 1939. gada junijā
Valsts saldētavu pārvaldes ziņojums

Valsts saldētavas jūnijā saņēmušas no pie-
notavām uzglabāšanai un sagatavošanai
eksportam 53.898 cnt. muc. un 15.052 pus-

cnt. kastes jeb 3.120.339,2 kg eksport-
sviesta pret 2.288.844,8 kg maijā un

3.134.487,0 kg 1938. g. jūnijā.
Jūnijā saņemtais eksportsviests pa atse-

viķām saldētavām sadaļas sekojoši:

d
5

Saldētavas
*

I kg %%

8

Rīgā, Eksportostā 43.685 15.052 2.601.518,8 83,37
Liepāja

....

10.213
— 518.820,4 16,63

Kopā: 53.898 15.052 3.120.339,2 100,00

Sviesta raža š. g. jūnijā, salīdzinot ar mai-

ju, ir par 831.494,4 kg vai 36,33% lielāka,

bet par 14.147,8 kg vai 0,45% mazāka kā

1938. g. jūnijā.

Salīdzinot š. g. janvara-jūnija sviesta pro-

dukciju ar to pašu periodu 1938. g., pie-

augums bijis 417.441,6 kg vai 3,56%.

Jūnijā no saldētavām izdots izvešanai uz

ārzemēm:

Rīgā
L

Eksportostā . .

38.907 15.134

Liepājā 7.704 —

Kopā: 46.611 15.134
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jeb 2.752.242,4 kg eksportsviesta pret

2.002.002,6 kg maijā un 2.479.522,6 kg 1938.

g. jūnijā.
Tā tad eksports jūnijā, salīdzinot ar maiju

ir par 750.239,8 kg vai 37,47% lielāks, kā

arī par 272.719,8 kg vai 11,0% lielāks kā

1938. g. jūnijā.
Bez iepriekš minētā uz ārzemēm ekspor-

tētā sviesta izvešanai vietējā tirgū jūnija

izdots:

Eksportsviests
8

Rīgā, Eksportostā . 16.764,0 kg 90.065,8kg

Liepājā —

„ 12.694,5 „

Kopā: 16.764,0 kg 102.760,3kg

1939. g. janvāra-jūnija mēnešos nosūtīts

uz ārzemēm 10.784.916,2 kg eksportsviesta

pret 9.784,689,6 kg 1938. g. tanī pašā laikā.

Salīdzinājumā redzam, ka š. g. eksports ir

par 1.000.226,6 kg vai 10,22%; lielāks.

Turpmākā tabula rāda sviesta ražu un eksportu, kā arī viet. tirgū izdota sviesta dau-

dzumu 1939. g. un iepriekšējā — 1938. g. jūnija mēnešos un salīdzinājumu no

gada sākuma:
_____-

No gada sākuma .
Jūnijs Pieaudzis + (janvāris — jūnijs) Pieaudzis -|-

Samazināj. -

~~

IQQP „

Samazināj. —

1939. g. 1938. g. 1939. 1938. g.

kg kg kg ļ %% kg | kg k§ \ %%

Raža:

3.12(1339,2 | 3.134.487,0 | - 14.147,81 - 0,45 ļ 12.159 107,0 ļ 11.741.665,4 ļ + 417.441,6 | +3,56

Eksports:

2.752.242,4 | 2.479.522,6 | +272.719,8 ļ + 11,0 j10.784.916,2 | 9.784.689,6 | +1.000.226,6 | + 10,22

Vietējā tirgū izdots:

119.524,3 ļ 168021,0 ļ - 48.496,7 | - 28,86 ļ 820.353,8 ļ 1.195.663,8 | — 375.310.0 |- 31,39

Piensaimniecības ražojumu š. g.

vasaras apskate
Savus ražojumus apskatei piesūtījušas 112

eksporta sviestu ražojošas pienotavas un

16 sierotavas.

Apskates ekspertu komisija, kas sastāvēja

no Zemkopības ministrijas, Latvijas pien-

saimnieku centrālās savienības, Latvijas

lauksaimniecības kameras, pienotavu, un

sierotavu vadītāju pārstāvjiem par labāko

atzinusi sekojošās pienotavās ražoto

sviestu:

lab. pkt.

Vecauces piens. sab. novērtējot ar
, . . 11,60

Salacas
„ „ „ „ .. . 11,59

Džūkstes
„ „ „ „

..
. 11,56

Līgatnes „ „ „ „
.. . 11,55

Drustu-Auļukalna p. s.
„ „ . . . 11,53

Vandzenes piens. sab. „ „ ... 11,53

Kalncempju „ „ „ „
.

.
. 11,52

Valmieras
„ „ „ „ . . . 11,51

Matīšu
„ „ „ „ .. . 11,50

Krapes „ „ „ „ ..
. 11,50

Ķeipenes „ „ „ „ ■■ ■ 11,50

Mālpils „ „ „ „ ■• • H,50

Par labu atzīts Valsts Smiltenes lauk-

saimniecības mācību iestāžu saimniecības

sierotavā ražotais Ementāles siers.

Ļoti labus Edames sierus apskatei piesū-

tijušas Valsts Smiltenes lauksaimniecības

mācību iestāžu saimniecības sierotavā un

Mālpils piensaimnieku sabiedrība, bet la-

bus Edames sierus — Talsu, Jaunpils

(Zemgalē), Zaļenieku, Alojas piensaim-
nieku sabiedrības, Jelgavas piensaimnie-
cības savienības sierotavā (Bērzmuižā) un

Rīgas piensaimniecības savienības sierota-

vā (Silindriķos).
Par labu atzīts sekojošās sierotavās ražo-

tais Zemgales siers:

Valsts Smiltenes lauksaimniecības mācī-

bu iestāžu saimniecības sierotavā, Mēru,

Bēnes, Raunas, Smiltenes un Talsu pien-

saimnieku sabiedrībās.

Ar labu Bajāra sieru apskatē piedalās:

Jelgavas piensaimniecības savienība (sie-

rotavā Bērzmuižā).
Bez tam Rīgas piensaimniecības savienība

piedalās apskatē ar augstas kvalitātes

Jāņu sieru un arī zaļo, kausētiem sieri-

ņiem, baltsieriem, tāpat kondensētu pienu

un skābu krējumu.

Latgales un Ventspils apr. piens.
sabiedrību ievērībai.

Latgales un Ventspils apriņķa piensaim-

nieku sab-bas, kas tekošā gadā ar Zemko-

pības ministrijas atļauju ierīkojušas jau-

nas krejotavas, var saņemt Ls 100,— lielu

neatmaksājamu pabalstu.
Lūgumi dēļ pabalsta saņemšanas iesnie-

dzami Z. M. Piensaimniecības ražojumu

kontrolei līdz š. g. 1. augustam. Lūgumos

jāuzrāda jauno krejotavu atrašanās vieta,

laiks, kad uzsākušas darbību un caurmēra

piena vairums dienā jaunajās krejotavās

pēdējā mēneša laikā.

Pabalstus piešķirs pēc krejotavu iekārtas

un darbības pārbaudes.
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NEOFICIALĀ DAĻA

Kūdrai pakāpeniski jāstājas malkas vietā

Latvija ir mežiem bagāta zeme, to zina ikviens.

Bet arī bagātais ir bagāts tikai tad, ja prot savu

bagātību apzinīgi un lietderīgi izlietot. Ja ta-

gadējais laiks mums daudz ko jau mācijis pār-

vērtēt un pareizi novērtēt, tad nedrīkstam pa-

likt nedzirdīgi pret to, ka šis laiks mums prasa

būt ekonomiskākiem un saudzīgākiem savas

lielākās bagātības — mežu izmantošanā. Ja līdz

šim ne tikai galvenais, bet gandrīz vienīgais
iekšzemes siltuma avots pie mums bija malka,

tad tas tikai pastiprina teikto: mēs esam izšķēr-

dīgi rīkojušies ar savu bagātību.

Lielākie malkas patērētāji ir mūsu lauki. Pēc

pasaules enerģijas konferences Latvijas komi-

tejas aprēķina lauku iedzīvotāji gadā patērējot
šādus daudzumus kurināmā:

Vidzeme
....

2.200.000 steru

Kurzeme
....

1.005.000

Zemgale ....
1.325.000

Latgale ....
1.680.000

Tā tad kopā — 6.210.000 steru. Ņemot vērā, ka

64% no minētā kurināmā materiāla attiecas uz

dedzināmo malku, redzams, ka mūsu lauku saim-
niecībām gadā vajadzīgs 3.970.000 steru malkas,

kuras vērtība līdzinās apm. 30 miljonu latiem.

Taču iestājoties normālai mežu izmantošanai un

piegriežot aizvienam lielāku vērību koksnes eks-

portam, rūpīgi izmantojot arī mazvērtīgākus ,
materiālus, mēs vairs nedrīkstam bezrūpīgi kat-/
ru gadu sadedzināt apm. 4 miljonu steru malkas.

Kūdrai pakāpeniski jāstājas dedzināmās malkas

vietā, sedzot 30—40% no dedzināmās malkas

patēriņa.

Kūdras, kā dedzināmā materiāla augstvērtīgās

īpašības jau pietiekoši izpētītas un izmēģinātas.
Salīdzinot dedzināmās kūdras siltumspēju ar

citiem kurināmiem, redzam šādus skaitļus:

dedzināmā kūdra
.

. .
3.200—4.200 kal.

gaisa sausa malka
. . .

3.100—3.200
„

akmeņogles 5.500—8.000 „

Šie skaitļi rāda, ka kūdras siltumspējas ir pat
daudz lielāka, kā malkai. Tā tad nedrīkst būt

nekādu šķēršļu kūdras lietošanai, kā saimniecī-

bas vajadzībām un telpu apsildīšanai, tā arī

rūpniecībā, kurā ietilpst arī mūsu lauku rūpnie-
cības plašākā nozare — piensaimniecība. Pien-

saimnieki, kas daudzējādi ar savu labo priekš-
zīmi jau ierindojušies valdības doto norādijumu
čaklāko izpildītāju rindās, arī šeit tiek aicināti
nostāties avangardē.

Laba kūdra dod visai vērtīgu kurināmo, ar

augstu temperatūru un lēnu un vienmērīgu deg-

šanas gaitu. Visi iebildumi par it kā neērto

kūdras kurināšanu krāsnīs un pavardos, ir pil-

nīgi nedibināti. Novērojumi pierādījuši, ka kūd-

ras dedzināšana apsildīšanai ir ļoti labi iespē-
jama arī parastajās malkas apkurināšanai do-

mātās podiņu krāsnīs pat pilnīgi bez ārdiem.

Protams, iekurināšanai aizvienam vajadzīgs ne-

daudz malkas. Tas pats sakāms arī par vir-

tuvi, jo parastās plītīs var ļoti labi kurināt kā

roku, tā mašīnkūdru. Pirms kurināšanas ārdi

un pdļrfu>lelpa aizvienam jānotīra no pelniem.
vispirms paliek skalus un ne-

rauclz malkas. Tad uzber gabalos sa-

drupirt^rf^kūdru.

Arī mūsu pienotavām jau ar tekošo vasaru jā-
ķeras pie kūdras sagādāšanas, lai atvietotu daļu
malkas patēriņa. Pārkārtojot un piemērojot pie-
notavas kurtuves (tvaika katliem) kūdras dedzi-

nāšanai, ieteicams griezties pie attiecīgiem spe-

ciālistiem.

Neviens lai neaizmirst, ka kūdrai pakāpeniski
jāstājas malkas vietā.

J. Zilaiskalns.

Elektrība lauku saimniecībā

LLK Elektrības nozares vadītājs inž. H. Lose

paskaidro:

Elektrība ir kulturāla labierīcība, tā uzlabo

darba un dzīves apstākļus uz laukiem. Ķeguma

spēkstacija būs mūsu valsts lielākais spēka

avots, kam būs liela nozīme lauksaimniecības

darbu racionalizēšanā un darba spēka trūkuma

novēršanā. Mums ne tikai jāatsvabinās no ie-

vestā darba spēka, bet arī jācenšas pašu strād-

niekus ciešāk saistīt uz laukiem. Tāpēc jārū-
pējas par darba un dzīves apstākļu uzlabošanu
lauku saimniecībās, lai labi strādnieki necenstos

pārcelties uz dzīvi pilsētās.
Lai visu to panāktu, mums darba smagums jā-
pārnes uz mašīnām. Mašīnu piemērotākais
dzinējs lauku saimniecībā ir elektromotors.

Elektromotors ir tas dzinējs, bez kura lauksaim-

nieks nevarēs iztikt. Elektromotors atradīs ceļu
katrā saimniecībā, jo tā teicamās īpašības pār-
spēj visus citus dzinējus. Elektromotoram ir

tikai 2 lodīšu gultņi un mazs svars. Tas viegli

pārvietojams, katrā laikā gatavs tūlītējai dar-

bībai un svarīgi, ka katrs laukstrādnieks vai

laukstrādniece, kas nepārzina mašīnas, var to

ar kloķa pagriezienu iedarbināt un tikpat viegli

apturēt. Elektromotors strādājot neizdala dū-

mus, tāpēc to var darbināt slēgtās telpās. Dar-

bībā elektromotors nav jāuzrauga un no tīkla

tas uzņem tikai tik daudz strāvas, cik tas va-

jadzīgs darba veikšanai.

Elektromotoru var nopirkt katrs lauksaimnieks.

3 ZS elektromotors maksā Ls 220,—; 5 ZS —

Ls 260,—; 7ZS Ls 310,—.

Elektrība izmantojama arī apgaismošanai un

vārīšanai. Labs apgaismojums taupa. Lauksaim-

nieks ir taupīgs, bet taupīgums var kļūt par

izšķērdību, ja slikta apgaismojuma dēļ kāda dar-

ba veikšanai vajadzīgs daudz vairāk laika, nekā

pie laba apgaismojuma.

Elektrības priekšrocības ir tik svarīgas, ka ne-

var un nedrīkst šaubīties par elektrības noderī-

gumu lauku saimniecībā. Tas nav modes klie-

dziens, bet nepieciešamība. Aplama ir aizru-

nāšanās, ka elektrība ir vietā pilsētā. Pilsētnieks

izmanto elektrību lielāko tiesu apgaismošanai,
bet lauksaimnieks arī spēkam. Pilsētnieks caur-
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mera dedzina 3 līdz 5 spuldzes, bet lauksaim-

nieks 20 un pat 50 spuldzes.
Radio aparāta darbināšana ar baterijām ne tikai

izmaksā dārgi, bet ir arī ļoti neparocīga. Pie-

slēdzot aparātu elektrības tīklam radioaparātus
varēs izdevīgāk darbināt.

Lai sekmīgi apgādātu laukus ar elektrības ener-

ģiju, valsts būvē Ķeguma spēkstaciju. Tomēr

ar Ķeguma spēkstacijas būves nobeigšanu š. g.

rudenī elektrības enerģijas piegādes jautājums
vēl nebūs atrisināts. Jānokārto vēl elektrības

pievadīšana līdz patērētājiem. Šinī nolūkā jā-
izbūvē līnijas ar vara vadiem. Varš ir dārgs
metāls un sastāda ar pārējiem materiāliem 70—

80% no līnijas izmaksas. Līnijas prasa lielu

kapitāla ieguldijumu un valsts tās izbūvēt ne-

var. Tāpēc līnijas izbūvē būs jāņem dalība vi-

siem patērētājiem un Ķegums izvērtīsies par lie-

lāko saimnieciskās sadarbības centru mūsu

valstī.

Elektrības pievadīšanai jālieto vara vadi.

Kāpēc vajadzīgi vara vadi un ne dzelzs, jo tad

izmaksa būtu lētāka. Elektrība tekot pa va-

diem sastop pretestību. Varam ir pie viena un

ta paša šķērsgriezuma 8 reizes mazāka pre-

testība, nekā dzelzij. Lai varētu lietot dzelzs-

vadus, tad to šķērsgriezumi, pie_ vienas un tās

pašas pārvadāmās jaudas un attāluma, butu jā-

ņem 8 reizes lielāki. Tā tad līniju izbūve būtu

ievērojami smagāka un dārgāka. No Ķeguma

spēkstacijas elektrību aizvadīs ar 80.000 voltu

spriegumu uz lielākiem rajoniem: Rīgu, Jelgavu,

leriķiem un Daugavpili. Bet kāpēc 80.000 volti?

Tāpēc, ka pie lielākiem var sa-

mazināt vara vadu tād sa-

lētina līniju izbūves maksu. LīcHißMfes ir ar

ūdens caurulēm, pie lielākiem var

ņemt tievākas caurules.

Minētos rajonos 80.000 voltu pārvadu spriegu-

mu samazinās ar transformatoriem jeb spriegu-

ma pārveidotājiem uz 20.000 voltu sadalīšanas

spriegumu. Ar 20.0C0 voltiem elektrību pievadīs

pagastiem un apdzīvotiem centriem.

Pagastā vai apdzīvotā vietā atkarība no tas lie-

luma uzstādīs vairākus transformatorus jeb

sprieguma pārveidotājus, kas 20.000 voltus pa-

zeminās uz 220 380 voltiem zemsprieguma jeb

lietošanas spriegumu. Kāpēc divi dažādi sprie-

gumi 220 un 380 volti? 220 volti ir sprieguma

robeža, kas pieskaroties nejauši "vadiem neap-

draud dzīvību. 220 voltus lieto apgaismošanai

un mājturības aparātos: kā gludināmā dzelzī

un vāramos traukos.

380 voltu spriegumu lieto elektromotoru d_arbi-
nāšanai. Tā kā ar elektromotoriem neiznāk ta

saskārties kā ar mājturības aparātiem, tad var

lietot augstāku spriegumu, jo tas dod vadu

šķērsgriezuma ietaupījumu.
Kā iegūt divus dažādus spriegumus vienā saim-

niecībā?

No transformatora jeb sprieguma pārveidotajā
velk 4 vadus, 3 ir spēka vadi jeb kā elektro-

techniķi saka fāzes, 4. ir nulvads jeb zemes

vads, Starp jeb kuriem 2 spēka vadiem ir 380

volti, bet starp jeb kuru spēka vadu un nul-

vadu 220 volti. Tā tad apgaismošanas spuldzi

un mājturības aparātus pievieno pie viena spē-
ka vada un nulvada. Tā tad apgaismošanai un

mājturības aparātiem vajadzīgi 2 vadi. Elektro-

motorus pievieno pie visiem 3 spēka vadiem.

Kāpēc elektromotoram vajadzīgi 3 vadi, vai ne-

varētu iztikt ar tiem pašiem 2 apgaismošanas
vadiem? Ir elektromotori līdz 2 ZS, kurus var

pieslēgt pie apgaismošanas vadiem. Šie motori

ir dārgāki un nav ieteicami. Izņēmuma gadiju-

mos, ja elektromotors domāts tikai ūdens sūk-

nēšanai, var šādu motoru uzstādīt, bet ne arī

visos apstākļos. Ja saimniecība atrodas tālu no

transformatora, tad šādu motoru uzstādīt ne-

var. Bet ja ar elektromotoru domāts veikt arī

citus darbus, tad katrā ziņā jāpērk 3 vadu

elektromotors, kas ir lētāks un darbībā nevai-

nojams. Kāpēc 3 vadu elektromotors labāks

par elektromotoru, kas pieslēdzams pie apgais-
mošanas tīkla? Tas pamatots uz elektrības no-

risēm pašā elektromotorā. Var vēl to izskaidrot

tā: 3 cilvēki var griezt vienu mažīnu kloķi la-

bāki, nekā viens cilvēks.

Tā tad lauksaimniekiem, kas vēlas elektrību

izmantot ūdens sūknēšanai, malkas zāģēšanai,
kūdras plucināšanai, ekseļmašīnu darbināšanai,
tecilus griešanai un salmu preses darbināšanai

jāiegādājas vismaz 3 ZS elektromotors, un jā-

pieved saimniecībai 4 vadi, 3 spēka vadi un 1

nulvads. Malšanai un kulšanai ar 25" «Imantas»

kuļmašīnu jāiegādājas 7 līdz 8 ZS elektro-

motors.

Elektromotoram ir tā teicamā īpašība uzņemt

no tīkla tikai tik daudz strāvas, kāds ir veica-

mais darbs. Tā zāģējot malku elektromotors

zāģēšanas brīdī uzņem vajadzīgo strāvu, bet

tikko šķila pārzāģēta, motors uzņem ļoti nie-

cīgu strāvu. Šīs teicamās īpašības dēļ var lie-

lāku elektromotoru izmantot arī vieglāku darbu

veikšanai. Tā 5 ZS elektromotoru var izmantot

ekselmašīnas darbināšanai, kaut pietiktu ar

2 ZS.

Jautājums, cik izmaksā līnijas?

2C.000 voltu līnija izmaksā Ls 1500,— līdz

Ls 2000,— 1 km. 1 transformatora uzstādīšana

atkarībā no lieluma Ls 2000,— līdz Ls 3000—,

220/380 voltu 4 vadu līnija ar 10 kv mm šķērs-
griezumu (3,5 mm 0) vadiem Ls 1000,— 1 km.

No minētiem skaitļiem var secināt, ka strāvas

pievadīšanai nepieciešami prāvi naudas līdzekļi.
Tas tomēr nevar atbaidīt no elektrības ievilk-

šanas. Dzelzceļu nebūvē atsevišķa gribātāja

dēļ, bet gan daudziem braucējiem, un katrs var

nopirkt biļeti par pieņemamu cenu. Tas pats
ir ar elektrības līnijām, tās neatmaksājas būvēt

atsevišķām saimniecībām jeb dažu saimniecību

dēļ. Cita aina ir, ja kāda pagasta iedzīvotāju
lielākā daļa vēlas elektrību, tad protams viss

ieguldītais kapitāls sadaļas uz vairākām saim-

niecībām. Pie pietiekoša saimniecību skaita

elektrības ierīkošanas izmaksa ar vadiem saim-

niecībā uz saimniecību var svārstīties, apgais-
mošanai Ls 700,— līdz Ls 800,—, bet paredzot
arī spēka vajadzībām (4 vadus), bez spēka va-

diem saimniecībā Ls 1000,— līdz Ls 1200,—.
Minētās sumās ir ieskaitītas arī maksas par

augstsprieguma līnijām. Ņemot vērā Zemes

bankas lēto aizdevumu, lauku elektrifikacija ir

iespējama un reāla.

Svarīgākā un arī izšķirošā loma lauku elektri-

fikacijā ir paša lauksaimnieka atsaucībai. Dau-

dzi lauksaimnieki grib ieņemt nogaidošu stā-

vokli un tikai vēlāk, kad rosīgākie būs smagāko
darbu paveikuši, pieslēgsies elektrības tīklam.

Šāds uzskats nav attaisnojams, jo taisni sākumā

izbūve palētinas, ja piedalās lielāks strāvas no-

ņēmēju skaits.

To izpratuši pilnā mērā 10 pagasti Zemgalē un

15 pagasti Cēsu apriņķī, iesniegdami Latvijas
Lauks, kamerai sarakstus, kuros lauksaimnieki

ar parakstiem apliecinājuši, ka vēlas zem mi-

nētiem noteikumiem saņemt elektrību, pie kam

pieteikušos saimniecību skaits atsevišķos pa-

gastos ir 90%.
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Bez elektrības mes neiztiksim tā kā tā, neatka-

rīgi vai par elektrību izšķiramies šodien vai rīt.
Elektrības ievilkšana nav nepamatota jūsmošana,
bet gan liecībatagadejo apstākļu izpratnei. Vis-
labaki un visletaki pie elektrības tiksim kopī-
giem speķiem un līdzekļiem. Tādēļ lai neviena
saimniecība neatraujas un nešaubās par elektrī-
bas nepieciešamību. Atrunāšanās, «kā iztikuši

musu tevi, ta iztiksim ari mēs» ir nevietā. Dzī-

vei jāiet uz priekšu. Ne_ tikai valsts aizsardzībā
katram jabut savā vieta un jāpilda savs pie-

bet arī saimnieciskā laukā katram jā-
strādā ta, ka to prasa valsts intereses. Ja katrs
pacels savas saimniecības labklājību un uzlabos
dzīves apstākļus, tad līdz ar to pacelsies visas
valsts labklājība.

«Mums visiem, kuri strādājam tiešo lauksaimniecības darbu, ir skaidra viena lieta
— ka vajadzīgas ir ne tikai gudras pavēles, bet ka arī pavēļu izpildītājiem ir jā-
būt gudriem. Mums visiem ir skaidrs, ka kopīgās labklājības nostiprināšanai ir
nepieciešama lauksaimniecības ražu celšana, bet tāpat mums ir ari skaidrs, ka šis
ražu celšanas darbs vairs nedrīkst iet uz vairāk sastrādātu roku un uz garāku
darba stundu rēķina. Nedrīkst vel vairāk saliekt lauksaimniecībā nodarbināto
saimnieku un strādnieku muguras. Ražu celšana mūsu laikā ir jāpanāk ar zinātnes
un technikas palīdzību.»

No zemkopības ministra J. Birznieka runas

Jclgavas_ Lauksaimniecības akadēmijas
pirmā sede, š. g. 3. jūlijā.

Pabalstu piešķiršanas kārtība lopkopības
pārraudzības biedrībām

Lopkopības ienesības pacelšanas un pār-
raudzības attīstības veicināšanas nolūkā,
LLK katru gadu izsniedz lopkopības pār-
raudzības biedrībām naudas pabalstus. Lī-

dzekļi šīm vajadzībām tiek ņemti no Lop-
kopības veicināšanas fonda. Pagājušā dar-
bības gadā, pārraudzības biedrībām pār-
raugu algošanai, t. i. budžeta sabalansēša-

nai, LLK izsniegusi caurmērā Ls 388 lielu

pabalstu. Ja biedrībām būtu jāsaimnieko
bez šī pabalsta, tad daudzām biedrībām

nāktos līdzšinējās kontrolmarkas paaugsti-
nāt no 25—30 sant. uz 50—60 sant. mēnesī
no katras slaucamās govs.
Pabalstu lielumu katrai biedrībai atseviš-

ķi, aprēķina šādā veidā:

Minimālā pārrauga alga + (Ls 200 vis-

pārējie izdev. + Ls 60, dīvokļa nauda)
~- atvelkot biedrības ieņēmumi (aprēķi-
nāti izejot no minimālās kontroles mak-

sas) — LLK pabalsts. Piemērs: biedrībā

50 saimniecības ar 430 slaucamām go-
vīm; algo 1 jaunāko un 1 vecāko pārraugu.
Jaunākām pārraugam biedrība maksā
Ls 50 mēnesī, bet vecākām Ls 80. Cik lie-
lu pabalstu šāda biedrība var saņemt no

LLK?

Aprēķins:

Pārraugu minimālās algas Ls 40 un Ls 70
Mēnesī t. i. gadā = Ls 1320 + vispārējie

un dzīvokļu nauda uz 2 pārr. ā

Ls 260 = Ls 520. Kopā izdevumi Ls 1840.

leņēmumi:
Minimālā kontroles maksa no 430 slauc,

govīm ā 25 sant. mēnesī vai Ls 3 gadā =

jus 1290, iztrūkums — Ls 1840 —Ls 1290

= Ls 550,
Šo summu LLK izsniedz biedrībai pabalsta
veidā.

Pievestā aprēķinā redzams, ka pabalstu lie-

lums biedrībai atkarājas no slaucamo gov-
ju skaita biedrībā, pārraugu skaita un vi-

ņu algu kategorijām.
Minimālās kontroles maksas LLK ir no-

teikusi: Latgalē, Ventspils apriņķī un da-

ļai Ilūkstes apr. biedrībām — lh'sant. no

slaucamās govs mēnesī, bet pārējā daļa
25 sant.

Pievestā piemērā redzams, ka biedrība

maksā pārraugiem Ls 10 mēnesī vairāk par
minimālo algas kategoriju, kas gadā iztai-

sa Ls 240, kāda summa LLK aprēķinā ne-

tiek ņemta vērā. Lai šos izdevumus segtu,
tad biedrībai jāsagādā līdzekļi citādā ceļā,
piem. paceļot kontroles maksu uz 30 sant.

mēnesī no slaucamās govs.

Daudzām biedrībām arī vispārējie izdevu-

mi būs lielāki nekā LLK tos aprēķina, bet

līdzekļu trūkuma dēļ LLK tomēr pabalsta
summas lielumu paaugstināt nevar.

Pabalstu summas biedrībām tiek aprēķi-
nātas pa pusgadiem, izejot no slaucamo
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govju skaita uz 1. aprili un 1. oktobri, kā

ari ņemot vērā ikreizējās pārraugu mai-

ņas biedrībā.

Bez gadskārtējā pabalsta, biedrības vēl

var saņemt pabalstu pārraudzības piederu-

mu atjaunošanai, ja tie lietoti vairāk ka

desmit gadus, ir nolietojušies un viņu at-

jaunošanai pabalsts nav saņemts. Šādos

gadijumos b-bām jānotur valdes sēde,

kurā jākonstatē minētais. Valdes sēdes

protokols līdz ar pavadrakstu—lūgumu

jānosūta LLK Lopkopības nodaļai pabals-

ta piešķiršanai.
Šādos gadijumos pabalstu piešķir 50%

mērā no pabalsta summas kādu piešķir

jaundibināmu b-bu vai grupu gadijumos
t. i. Ls 175.—.

Pabalstus biedrības var saņemt 2—3 reiz

gadā, sākot ar apm. 10. aprili un beidzot

ar marta mēnesi.

Pabalstus personīgi var saņemt ik kura

persona, kurai ir līdzi b-bas priekšnieka
izdota pilnvara, vai izpildīta kvīts. Uz piln-

varas zīmogmarkas nav vajadzīgas.
Biedrības priekšnieks, kasieris vai sekcijas
vadītājs personīgi naudu var saņemt, ja
tam ir līdz biedrības zīmogs.

Naudu pa pastu izsūta tikai tādos gadiju-

mos, ja biedrības priekšnieks iesūta LLK

Lopkopības nodaļai ar 20 sant. zīmogmar-
ku apzīmogotu kvīti, kura dzēsta ar b-bas

priekšnieka parakstu un zīmogu.
Uz kvīts vēlams uzrakstīt arī pilnu adresi

uz kurieni nauda izsūtāma.

Uz visiem pavadrakstiem vēlams uzspiest
b-bas zīmogu. Naudu pirmām pusgadam

b-bas var saņemt, kad viņas to vēlas, bet

otrā pusgadā pienākošo pēc 15. oktobra.

Vec. instr. J. Karelis,

LLK pārraudzības un pārraugu lietu

pārzinis.

Latvijas sugas lopu ciltsgrāmatas XIX sējums

Šajās dienās iznācis Latv. lauksaimniecī-

bas kameras Lopkopības nodaļas sastādī-

tais Latvijas sugas lopu ciltsgrāmatas

XIX sējums, kurš ir otrs LLK darbības

laikā. Šajā sējumā sakopotas ziņas par

tiem kustoņiem, kas ciltsgrāmatā ierakstīti

1936. gadā.' Tā kā šīs ziņas var interesēt

arī plašākas lopkopju aprindas, tad īsumā

sniedzam tās arī mūsu žurnāla lasītājiem.

Pēc sugām, kārtām, ciltsgrāmatas noda-

ļām un krustojumu pakāpēm XIX cilts-

grāmatas sējumā ierakstītie īpatņi sada-

lās šādi:

Pamata ciltsgrāmatā:

LB. LR. LM.Kopā.

Buļļi . ...

576 83 21 680

Govis ...
. . 1398 62 50 1510

Kopā lopu: 1974 145 71 2190

No ierakstītiem 2190 tīrsugas lopiem vis-

lielākā ir brūno lopu grupa — 90,1%, tā-

lāk seko sarkanraibie lopi — 6,60; un

melnraibie — 3,3%.

Pagaidu ciltsgrāmatas ierakstīti:

KB. KR. KM.

Buļļi 111 pakāpē .. —
2 —

Govis I pakāpe.
.

510 121 36

KB. KR. KM.

Govis II pakāpē . 1239 217 89

„
111

„ . 838 89 56

Kopā: 2587 429 181 = 3197

Pavisam pamata un pagaidu ciltsgrāmatās

ierakstīti:

īpatņi vai no kopskaita

Brūnie lopi . . .

4561 84,7%

Sarkanraibie
...

574 10,7%

Melnraibie . . . 252 4,6%

Kopā: 5387 īpatņi
(Kopā buļļi un govis).

Tīrsugas kustoņu visvairāk ir brūno lopu

grupā, jo no ciltsgrāmatā ierakstīto 4561

brūno lopu īpatņu pamata ciltsgrāmatā ie-

rakstīti 43,3%, no sarkanraibajiem lopiem

24,5%, bet no melnraibajiem lopiem

18,2%.

lerakstīto lopu kvalitāte.

Buļļi. Buļļu kvalitāte vērtējama divējādi:

pirmkārt, "pamatojoties uz priekštečiem

(cilti), priekšteču ražošanas spējām un

novērtējamā īpatņa eksterjeru, pie ierak-

stīšanas ciltsgrāmatā to iedalašķirās —Ia

un Ib, Ila un Ilb un 111 šķirā. Pēc šķiru

vērtējuma ierakstītie buļļi sadaļas:

Vērtēšanas šķiras

I_a I-b 11-a 11-b 111 ārpus

Cilts g #ļ $ & ā S

markas g % % Sj % | % 1 % 1 %

LB 367 63.7 137 23,8 47 8,2 19 3,3 3 0,5 3 0.5

LR 42 50,7 24 28,9 11 13,1 6 7,3 — — — —

LM 3 14,3 10 47,6 7 33,3 1 4,8 — —
— —
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Augstākās Ia un Ib šķiras novērtējumā

vislielāko % uzrāda brūnie buļļi — 87,5c

/(
no kopskaita; tālāk seko sarkanraibie buļ-

ļi ar 79,6% un melnraibie ar 61,9%.

Vērtējot ierakstīto buļļu kvalitāti pēc vi-

ņu māšu un tēva māšu raiības, dabūjam

šādu iznākumu:

o Buļļu mātes raž. caurm.

W-/: .13
,

Ē
fe'STrt Piens kg Tauku % Sviests kg
2 ox

LB — 350 4398 4,26 216

LR — 53 3840 4,44 197

LM— 17 4936 3,62 203

o Buļļu tēvu mātes raž. caurm.

ļjj

b'> '3 Piens kg Tauku % Sviests kg

LB — 457 4696 4,37 237

LR — 63 4302 4,33 215

LM— 19 5068 3,77 219

Pievestie salīdzinājumi rāda, ka ciltsgrā-
mātās ierakstīto buļļu mātes un tēvu mā-

tes bijušas ar visai augstām ražošanas spē-

jām. Brūno buļļu mātes un tēvu mātes,

reizē ar augstajām piena ražām — 4398 un

4696 kg — izceļas ar augsto tauku%: mā-

tēm 4,26 un tēvu mātēm — 4,37%. Salī-

dzinot šīs grupas priekšteču caurmēra ra-

žas ar vispārējo pārraudzībā esošo brūno

lopu caurmēra ražām, tās ir gandrīz divas

reizes augstākas; sevišķi augsti ir tauku

%, kurš buļļu mātēm ir par -ļ- 0,33, bet

tēvu mātēm par -f. 0,44% augstāks, nekā

LB 460 norm. govju caurm. raž.

KB 111 pak. 485
„

KB II
„

953
„

KB I
„

435
„

Kā tas jau bija sagaidāms, tad labākās

ražošanas spējas brūno lopu grupā uzrāda

tīrsugas govis, — caurm. 156 kg sviesta,

šis ražības caurmērs stipri pārsniedz vis-

pārējo brūno lopu sviesta ražas caurmēru

un liecina, ka ciltsgrāmatā ierakstītie

kusotņi tiešām ir augstvērtīgs vaislas ma-

teriāls.

Ražības spēju ziņā visai vērtīgs izejas ma-

teriāls tīrsugas lopu ieaudzēšanai atzīsta-

LR 28 norm. govju caurm. raž.

KR 111 pak. 71 „ „

•

„ „

KR II
„

175
„

KR I
„

104
„

Otrādi, ka pie brūnajām govīm, labākās

ražošanas spējas sarkanraibo lopu grupā
uzrāda nevis tīrsugas, bet krustojuma go-

vis. Ja tīrsugas lopiem te sliktāka ražība,
tad ciltsgrāmatas sastādītājs to izskaidro

ar to, ka šīs govis esot sliktāk ēdinātas.

No sarkanraibām krustojuma govīm lie-

liskas ražošanas spējas uzrāda govs 7.

pārraudzībā esošo govju vidējais tauku

procents.
Sarkanraibo buļļu priekšteču piena ražas

gan ir zemākas, nekā brūno buļļu priekš-

tečiem — 3840 un 4302 kg, bet tauku %

ziņā šīs grupas buļļu mātes pārspēj brū-

nās govis, jo tauku % tām ir 4,44%.
Visai augstas caurmēra piena ražas —

4936 un 5068 kg — uzrāda melnraibo buļļu
mātes un tēvu mātes. Arī tauku % un

sviesta ražas tām pietiekoši augstas.

Vērtējot visus 19. ciltsgrāmatas sējumā ie-

rakstītos buļļus no viņu priekšteču ražī-

bas viedokļa, jāatzīst un jāliecina, ka nā-

kotnē ar pašu zemē audzētiem vaislas buļ-

ļiem noteikti varēsim celt mūsu govju

caurmēra ražību, kā piena, tā tauku % zi-

ņā. Šajā ziņā atbalsts ārzemēs mums tā

tad vairs nav jāmeklē. Nopietnāki un ar

stingrāku izvēli kā līdz šim nākotnē pa-

strādāsim vēl pie mūsu lopu ķermeņa bū-

ves (eksterjera) uzlabošanas un mums būs

viss tas, ko var sasniegt priekšzīmīgs lopu

audzētājs.

Raksturojot 19. ciltsgrāmatas sēj. uzņem-

tās govis, vispirms jāatzīmē tas, ka lielā

daļa ierakstīto govju ir ļoti jaunas, —

pirm- un otrpienes, kuras vēl nav parādī-

jušas savas īstās ražošanas spējas. Tam-

dēļ atsevišķu sugu raksturojumā ietilpst
samērā neliels normālo govju skaits.

Brūno govju grupā, kā tīrsugas, tā dažādo

pakāpju krustojumu normālo govju ražība

šāda:

. .

3279 kg p., 4,13% 156 kg sv.

.
.

3123
„ „ 4,05% 146

„ „

.
. 3109 „ „ 4,03%) 144

„ „

. . 3173 „ „ 4,00% 146
„ „

mas ciltsgrāmatā ierakstītās 111, II un I

pakāpes krustojumu govis, kuru caurmēra

ražība tuvojas 3200 kg piena ar 4,03%
tauku un 145 kg sviesta. Kā izcilus ražo-

tāja šajā grupā atzīmējama govs 18. Bite,
KB 49202 111 (Cauna Odiņa, LB 914 mei-

ta) ar 5712 kg piena pie 4,69% tauku un

310 kg sviesta.

Ciltsgrāmatā ierakstīto sarkanraibo nor-

mālo govju ražošanas spējas šādas:

. .
.

2830 kg. p., 4,17% t, 139 kg sv.

. . 2931
„ „ 4,23% „

143
„ „

.
.

2982
„ „ 4,07% „

140
„ „

. . 3115 „ „ 3,97% „
142

„ „

Bumbiere, KR 15721a II - 6787 kg p.

ar 4,63% tauku un 363 kg sviesta. Aug-
stāko tauku % uzrāda govs 15. Feja, LR

15316 II (Maigons Rižis, LR 490 meita) —

2399 kg piena ar 5,53% tauku un 154 kg
sviesta.

Normālās melnraibās govis uzrāda šādas

spējas:

28. num LATVIJAS LOPKOPIS UN PIENSAIMNIEKS 501



LM 29 norm. govju caurm. raž

KM 111 pak. 36
„

KM II
„

61
„

KM I
„

35
„

Salīdzinājums rāda, ka še minētās meln-

raibās govis uzrāda vislabāko ražību, kā

neviena no pārējām sugām. Tas tomēr

nepierāda šīs sugas pārākumu, jo caurm.

rašības skaitļi ņemti no samērā neliela

govju skaita.

. . Kg. p., -6;rzvo t., io3 kg sv.

. . 3624
„ „ 3,64% „

151
„ „

. .
3367

„ „ 3,71 %
„

143
„ „

. . 3439
„ ~ 3,92% „

158
„ „

Nobeidzot apskatu par Latv. sugas lopu

ciltsgrāmatas 19. sējumā ierakstītiem vais-

las kustoņiem, jākonstatē, ka sugas lopu
ieaudzēšanā atkal esam spēruši krietnu

soli uz .nriek.
v

ui A.

Ilgražotājas govs īpatnības
Vērojot audzētāju lielo un pieaugošo inte-

resi par ilgražotājām un augstražīgām go-

vīm, Breslavas universitātes lopkopības
institūta vadītājs prof. Dr. V. Corns tuvāk

izpētijis melnraibās govs «Hanna» 48363,
dzim. 2. martā 1919. g. iekšējos orgānus un

skeletu. Tas darīts, lai iegūtu objektivu,

pilnīgi drošu un noderīgu datu ilgražotāju

govju labākai iepriekšējai novērtēšanai.

Govs «Hanna» 13 ražošanas gados (1922.—

1934.) atnesusi 13 teļus, vienreiz dvīņus.
Visā lietošanas laikā šī govs ražojusi kopā
81.527 kg piena X 3,51% tauku = 2862 kg

piena tauku, vai 3271 kg sviesta. Ražība

par 13 gadiem caurmērā gadā 6271 kg pie-

na X 3,51 % tauku = 220,15 kg piena tau-

ku vai 251,59 kg sviesta. 1931. g. uzsāk-

tā 365 dienu augstražības pārbaudē govs

«Hanna» izdevusi 9599 kg piena X 3,92%
tauku = 376 kg piena tauku. Spēcīgi ēdi-

not tauku % pienā bijis augstāks.

Augstie izslaukumi ne mazākā mērā nebi-

ja kaitējusi govs veselībai un izturībai.

Neraugoties uz trīsreizēju nagu un mutes

sērgu saimniecībā «Hanna» visos šais gadī-

jumos uzrādīja pilnīgu imunitāti un ar li-

pīgo slimību nesaslima, bet tikai jau 16 ga-

du vecumā 1935. g. tā sāka strauji novājēt,

kāpēc govi nolēma nokaut izpētīšanai.

Govs dzīvsvars normālā miesas stāvoklī

sasniedza 750 kg. Izskats bija dižciltīgs,
veselīgs; ķermenis dziļš, rumpis mucas

veidīgs. Ārēji vērojot locekļi izskatījās
samērā smalki.

Izdarinot skeletu noskaidrojās, ka stobr-

kauli nebūt nebija smalki. Ada bija samē-

rā smalka. Sevišķi labi un spēcīgi bija at-

tīstīts tesmenis un vēnas no tā. Tesmens,
ar papildu pupiem, bija biezs, bet nebija
izvirzīts ne tālu uz priekšu, ne atpakaļ.
Pēc nokaušanas sirds svēra 3,1 kg, plaušas

7,6 kg, aknas 8,0 kg, liesa 1,5 kg.
Institūta izmēģinājumu saimniecībā Kraft-

bornā, citām kautām govīm sirds svars

konstatēts 2,0—2,8 kg. Pēc Šneidera da-

tiem sirds svars govīm svārstoties starp
1,2—3,6 kg un sasniedz vidēji 0,45—0,50%

no dzīvsvara, bet «Hannai» tas bija 0,413%
no dzīvsvara, kas ir relativi zems svars,

ņemot vērā, ka govs nebija izmantota dar-

bā. Sevišķi attīstītas izrādījās plaušas,
svars 7,6 kg, vai 1,0% no dzīvsvara pret

2,99 kg neidera agrāk atzīmēto svaru go-

vīm un 6,4 kg Vilkinsa atzīmēto svaru vēr-

šiem un Kraftbornā konstatēto plaušu
svaru 5,5—6,8 kg, vai 0,65% no dzīvsvara.

1. zīm. Ilgražotāja govs «Hanna» īsi pirms

nokaušanas.

2. zīm. Ilgražotājas govs tesmenis ar papildu

pupiem un spēcīgi attīstītām venām.

LATVIJAS LOPKOPIS UN PIENSAIMNIEKS 28. num.502



Vai un cik tālu šie apstākļi saistās ar govs

augstražību prot". V. Corns atturas no no-

teikta slēdziena, bet aizrāda, ka Šveices

prof. Dr. Duersts piena govju plaušas ie-

dala 2 tipos: 1) smagais, un 2) vieglais

tips, ar vieglākiem, elastīgākiem plaušu
audiem, ar relativi lielām alveolām. Govs

«Hannas» plaušas prof. Corns pieskaita

trešajam tipam — smagas plaušas ar lielu

elpošanai derīgo platību. Autors domā,

ka jautājumā par iekšējo orgānu sakarību

ar ražību vēl daudz kas noskaidrojams pē-

tījumos un ka vecie dati, piem. no 1877. un

1904. g., papildināmi un aizstājami ar jau-

niem, vairāk piemērotiem, pēdējos gadu
desmitos pārveidoto piena lopu tipu pilnī-

gākām raksturojumam un novērtējumam.
Arī aknu svaru 8 kg, vai 1,07% no dzīvsva-

ra izpētītai govij «Hannai» autors atzīst

par krietni augstu. Literatūras dati te ir

6 kg (3,7—7,8 kg), Kraftbornā agrāk iegū-
tie aknu svara skaitļi 5,8—7,0 kg.

Sevišķi impozants izrādijās skelets. Kauli

vispārīgi spēcīgi; lieliski izveidotas ribas,

sevišķi platas, garas un labi velvētas. Ri-

bas nav stipri slīpas (kā parasts) krusta

virzienā. Ribu virziens «Hannai» gandrīz
svērtenisks. To prof. Corns uzskata par

raksturīgu. pienīguma pazīmi, bet ne par

pierādijumu, ka pienīgas govs tipam kat-

rā ziņā jābūt ar līdzīgu ribu virzienu. Ga-

ruma virzienā bija labi attīstīti jostas

skriemeļu sānu zari. Tam ir nozīme gaļas

ražotāju spēju novērtēšanā.

Ribas noslēdz spēcīgu, platu un dziļu krū-

šu kurvi, kura tilpums «Hannas» skeletā

par Yz lielāks, kā vidējas normālas govs

skeletā. Te skaidri saskatāma sakarība

starp dziļām un platām krūtīm un spēcī-

gām plaušām. Dziļu un platu ķermeņa

priekšdaļu var uzskatīt par labu mērogu

govs ilgražībai.

Tālākus secinājumus par skeleta izveido-

juma sakarību ar augstražību un ilgražību

autors atliek līdz tam laikam, kad lielākā

skaitā būs izpētīti un salīdzināti pazīstamu

rekordgovju skeleti, kas jādara arī mūsu

apstākļos, izmantojot iegūtos skeletus mā-

cības līdzekļu kolekciju papildināšanai

lopkopības un lauksaimniecības skolās,

Apskatītie pētījumi rāda, ka cenšoties ie-

audzēt ilgražotājas govis sevišķa uzmanī-

ba jāveltī spēcīgai konstitūcijai. levērības

cienīgi ir konstatētie veidojumi skeletā, se-

višķi tie, kas atrod izteiksmi augstražībai
un ilgražībai piemērota krūšu dobuma

J. Vidzemnieks.

3. zīm. Ilgražotājas govs «Hannas» skelets.

4. zīm. Parasts normālas govs skelets.
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Higiēniska tesmens un

slaukšanas ziede
Dziedē pupu sasprēgājumus un tesmeņa

iekaisumus

_

Aizsarga tesmeņus un pupus no saslimšanas

js \ i
* Atvieglo govju slaukšanu, bet īpaši grūti

Yļ_TVlyf -•*»
slaucamo govju izslaukšanu

. _ pO\w «Brūnaļas prieks» ir lets preparāts jo ar 1 kārbiņu
* *

pietiek 10 galvu ganampulkamuz veselu mēnesi. Mazu-

izgatavota pēc veterinārārsta mā pieprasiet savā kooperatīvā jeb aptiekā

R. Baķis receptes. • Vairumā — Centr sav. „TURIBA", pie_ P. Putniņa,
Bruno Frobeen un c ķīmikāliju lieltirgotavas



Piena propagandas sarīkojums Jelgavā

Lai veicinātu labu piena patērēšanu, Jelgavas
Piensaimniecības Savienība rīkoja š. g. 2. VII

piena propagandas dienu.

Propagandas braucieni 5 automašīnās sākās no

Hercoga Jēkaba laukuma. Tanī piedalijās kā

pašas savienības darbinieki, aizsargi, vanagi,
mazpulku dalībnieki, skauti v. c. Brauciens no-

ritēja pa Jelgavas galvenajām ielām. Tika iz-

dalītas skrejlapas, skandinātas dziesmas, spēlē-
jot orķestriem. Brauciens noslēdzās pie Vies-

tura piemiņas pils parka, kam sekoja referāti.

Uzrunu teica Jelgavas piensaimniecības savie-

nības valdes pr-js A. Kristapsons, bet atklāša-

nas runu teica L. L. kameras priekšsēdētājs
R. Dzērve. L. P. C. Savienības dir. T. Kalniņš
nolasi ja referātu — «Tīrs piens un pilsētu ap-

gāde ar svaigu pienu un piena produktiem.»
Jelgavas apriņķa ārsts Dr. Urjāns referēja —

«Piens kā uztura līdzeklis», bet veter. ārsts

Mežaks par — «Piena ražošanas kontroli»

Referātus noklausijas vairāki simti klausītāju.

«Labs piens —

veselības un spēka
avots.»

Ka viesi bija ieradušies: Jelgavas pils. galva —

Frickauss, Valsts piens, ražoj. kontroles vadī-

tājs — Frīdenbergs, L. L. kameras lopkopības
nodaļas vadītājs — Kupčs, Rīgas P. Savienības
piencentrales vad. Alsiņš, Barloti v. c. Pēc vēr-

tīgajiem referātiem sekoja piena un ražoto pie-
na produktu nogaršošana.

Jāpiezīmē, ka Jelgavas Piensaimniecības Sa-

vienība kā mērķi uzstādijusi nevien pārstrādāt

pienu sviestā, bet arī pilsētas iedzīvotājus ap-

gādāt ar pienu un labiem piena produktiem. Sa-

vienībai ir jau četri piena un tā produktu vei-

kali, un viens piena restorāns
- paviljons.

Notikuša piena patērēšanas propaganda labi iz-

devās. Tā bija labi noorganizēta, kam talkā

naca ari daba ar jauko laiku. Sarīkojumā pie-
dalījās ap 600—700 personu. Pie visa tā liels

nopelns savienības priekšsēdētājam A. Kristap-
sonam, techniskam vadītājam A. Inkulim.

Bērzmuižas mazpulka
dalībnieki piena propagandas

braucienā.

Piena propagandas brauciens

Zemgales metropolē Jelgavā
š. g. 2. jūlijā.
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Ir pierādijies, ka šādai propagandai ir liela

nozīme, jo rodas lielāks skaits piena patērētāju.

Tāpēc būtu vēlams, ka arī citās provinces pil-

sētās sarīkotu līdzīgas piena propagandas die-

nas. Tas veicinās nevien laba piena patērēša-

nu, bet celtu arī tautas veselību. Mēs zinām,

ka labs piens ir cilvēka veselības avots, jo ba-

gāts ar vitaminiem, minerālvielām, olbaltumu

v. c, kas viss ļoti nepieciešams cilvēka uztu-

ram. Viss teiktais sevišķi zīmējas uz bērniem,
kuros taču slēpjas katras tautas nākotne.

V. Blaus.

Maldi un īstenība par mājas sviestu

Pagājušā gada «Lauku Pastnieka» Valsts

svētku numurā (Nr. 45/48 — 18. nov.) la-

sām, ka 1938. gadā no 345.000 saimniecī-

bām visā valstī, pienu nododot pienotavās
tikai apm. 60.000 saimniecības (17,4%).
Tā kā pienu nodod pienotavās labākās

lopkopības saimniecības ar lielākām ra-

žām, tad turpat secināts, ka pienotavās
nonāk apm. 40% no kopējā ražotā piena
daudzuma. Bet kur paliek pārējās 60% no

piena kopražas? — Tās vēl tiek likvidētas

mājas kārtībā, vai nu patērējot pienu

svaigā veidā ražotāju saimniecībās, vai

gatavojot mājas sviestu un krējumu pašu

patēriņam un tirgum, vai apgādājot ar

pienu pilsētu un citu apdzīvotu vietu ie-

dzīvotājus.
Tā nu redzam, ka pienotavas ir gan mūsu

lepnums, kas dod mūsu valstij lielas vēr-

tības valūtā, bet tās vēl aizvienam nav

galvenās. Piena izvērtēšana bez pienota-
vu starpniecības vēl notiek ļoti plašos ap-

mēros. Sevišķu vērību šoreiz gribu pie-
vērst mājas sviesta ražošanai vietējam tir-

gum, kas notiek ne tikai Latgalē, bet gan
ikvienā mūsu pagastā.
Rodas jautājums, vai piena izvērtēšana,

nevedot to uz pienotavu, atstāj labvēlīgu
iespaidu, pirmkārt, uz pašu ražotāju, otr-

kārt, uz mājās ražoto piena produktu pa-

tērētāju un, treškārt, uz valsts saimniecī-

bu? Uz katru šādu jautājumu nāksies at-

bildēt ar nē.

Mājas sviesta ražošana ir neizdevīga pa-
šam ražotājam, jo tā dod mazāku peļņu kā

piena nodošana pienotavā. Tā paceļ darba

spēka patēriņu, kas nav izdevīgi ne valstij,
ne atsevišķai saimniecībai. Starpība ieņē-
mumos arvien ir pietiekoši liela, lai katru

mudinātu pienu nodot pienotavā mvnevis

pārstrādātu mājas sviestā. Par to man

nupat skaidru liecību deva kāds lauksaim-

nieks, kurš beidzot uz manu ierosinājumu
sāka nodot pienu pienotavā. Pēc pirmā
mēneša piena naudas saņemšanas viņš sa-

cīja: «Par pagājušo mēnesi es saņēmu
otrtik piena naudas nekā tad, kad pārdevu
sviestu tepat pilsētiņā. Tālākā sarunā no-

skaidrojām, ka pienotavā tiek rūpīgāk no-

dots viss piens, turpretī, ja piens glabājas

mājās, tas tiek arī vairāk iztērēts. Pašu

mājas separators tik pilnīgi nenokrejo un

daļa krējuma aiziet vājpienā. Tāpat svie-

sta iznākums, krējumu raudzējot, laistot

un glabājot mazās porcijās un mājās ku-

ļot — iznāk stipri mazāks.

Krietna starpība 'ir arī cenā, kādu saņem

par sviestu pienotavā un vietējā tirgū, pie
tam ņemot vērā tīra piena prēmijas. Tir-

gū nauda par sviestu jāsavāc pa nelielai

sumiņai katru pārdošanas reizi, bet pieno-
tavā naudu izmaksā vienreiz mēnesī, kas

dod iespēju izdarīt lielākus maksājumus.
Visbeidzot savu mārciņu katru reizi «no-

šmauc» arī veikls uzpircējs, kas rēķina pa

vecam ieradumam mārciņā 410 gramu.

Mājas sviesta patērētājs pirmā acumirklī

varētu priecāties, ka ir vēl tādi neapdo-

mīgi lauksaimnieki, kas ražo mājas svie-

stu un to viņam pārdod par lētāku cenu.

Bet —tā atkal ir maldīšanās. Pēc tā, kad

esmu kā lopkopības pārraugs novērojis

piena iegūšanu tik daudz un dažādās laur

ku saimniecībās, es personīgi nevēlētos

kļūt par mājas sviesta patērētāju. Tagad,
kad redzu galdā mājas sviestu, man ma-

nāmi mazinās ēstgriba, un vispār mājas
sviestu nevaru ēst bez zināmas riebuma

sajūtas. Lai arī dažreiz zinu, ka esmu

glītā, tīrā un rūpīgā mājā, bet ja man pa-

sniedz mājas sviestu, zūd viss labais ie-

spaids un tā vietā rodas bažas par galdā
liktā sviesta labumu.

Pilsētnieks, kas savā mūžā nav redzējis,
kādos un atkal kādos citos gandrīz diamet-

rāli pretējos apstākļos var rasties piens

un no tā sviests, ar mājas sviestu dažkārt

šķiet pilnīgi apmierināts, sak', kas tur —

sviests paliek sviests. Bet nav vis tā.

Lūdzu, apskatiet uz laukiem papriekš kā-

du priekšzīmīgas saimniecības kūti un

darbus tajā un pēc tam teiksim vienu tā-

lumnieka saimniecības kūti. Tāpat apska-
tiet, kā tiek ražots sviests mūsu modernās

pienotavās un kā tiek «sists sviests» lauku

mājās.

Lūk, viena galējība: tīra, gaiša, sausa

kūts, tīras govis, tīra slaucene, tīras rokas

un tīrs virsvalks slaucējam, tīra kāstuve
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ar vates filtru, dzesētājs, piena uzglabā-
šana pie -f- 8° C un rūpīga nogādāšana

pienotavā, kur piens tāpat tīri un rūpīgi
tiek tālāk apstrādāts, kamēr patērētājam
tiek pasniegts glīti iesaiņots sviesta kilo-

grams.

Un otra galējība, kurā pievilcības nekādas,
bet gan iespējams negativais.

Atskaitot apvidus, kur nav pienotavu, mā-

jas sviesta ražotāji galvenokārt komplek-

tējas no tādām saimniecībām, kas 1) dzīvo

tālumnieku garā un kuru mājas ar spod-
rību nevar lepoties, 2) kas no piena node-

vējiem pienotavā izslēgtas vai pašas biju-
šas spiestas izstāties tāpēc, ka nav gribē-
jušas un centušās izpildīt tīra piena iegū-
šanas noteikumus, 3) kas spītības un muļ-
ķīgu aizspriedumu dēļ neseko laikmeta

garam un arī no piena vešanas atturas un

4) kas dažādu konfliktu dēļ ar pienotavas
valdi vai vadītāju fpiena nodošanu ir pār-
traukuši.

Tā mājas sviesta ražotāji ar maz izņēmu-
miem komplektējas no lauksaimniekiem,
kurus varam apzīmēt par tālumniekiem.

Viņi neprot vai negrib sekot tām minimā-

lām prasībām piena iegūšanā, kādas prasa
mūsu pienotavas, un tāpēc izvērtē ražoto

pienu mājas kārtībā. Neviens viņus ne-

kontrolē, neviens nepārbauda viņu rīcību

piena iegūšanā, tāpat ražotā piena un svie-

sta labumu. Tāpēc nav ko šaubīties, ka no

sanitari-higieniskā viedokļa mājas sviesta

ražotājas saimniecības stāv stipri iepakaļ
tādām, kuras pienotavās nodod I šķiras
pienu.

Ja pienotavās pārbauda piena tīrību, re-

duktazi, smaršu un garšu un pēdējā laikā

arī piena iegūšanas apstākļus saimniecībā

uz vietas, tad mājas sviesta ražotāji no

visa tā ir brīvi. Tāpat — ar maz izņēmu-
miem — nav kontroles par mājas sviesta

ražotāju saimniecību ganāmpulku veselī-

bu. Kas gan dod garantiju, ka mājas
sviests nesatur tuberkulozes v. c. lipīgu
slimību dīgļus?

Mājas sviesta patērētājs, tā tad — lai gan

pērk lētāk kā pienotavas sviestu, — to-

mēr nav drošs par sviesta labumu un tā

iespaidu uz veselību. Sevišķi vasarā mā-

jas sviests nonāk tirgū arvien lielākā vai

mazākā mērā bojājies, jo lauku saimnie-

cībās, kurās nav pat pagraba, uzglabāt
sviestu 1 līdz 2 nedēļas un aizvest to kar-

stā laikā uz tirgu bez bojāšanās ir pilnīgi

neiespējami.

Piena izvērtēšana, pārstrādājot to sviestā

mājās, visas valsts mērogā, sastāda milzī-

gus zaudējumus mūsu tautsaimniecībai.

Varam iedomāties, ka tie būtu. pavisam
citi skaitļi, ja viss ražotais piens, atskaitot

tikai patēriņam svaigā veidā vajadzīgo

daudzumu, tiktu nodots pienotavās. Tāpēc
mūsu pienākums ir pēc iespējas piesaistīt

koppienotavām lielāku piena nodevēju
skaitu.

Ko šinī nolūkā varētu darīt? — Vispirms

jāved attiecīga propaganda starp mājas
sviesta ražotājiem, uzliekot to par morā-

lisku pienākumu katram sabiedriskam

darbiniekam, katram pienotavas un krejo-
tavas vadītājam un lopkopības pārraugam
savā darbības iecirknī. Tomēr aicinājumi
vien daudziem ietiepīgiem lauksaimnie-

kiem nelīdz.

Neatliek nekas cits, kā mājas sviesta tirdz-

niecību ierobežot ar likumu, uzstādot aug-

stākas prasības mājas sviesta pārdošanā.

Tā piem., no katra lauksaimnieka, kas pār-
dod mājas sviestu, krējumu, bet it sevišķi

svaigu pienu, vajadzētu prasīt veterinār-

ārsta apliecību, ka saimniecības lopi nesli-

mo ar tuberkulozi un citām lipīgām sli-

mībām. Piena produktus tirgū varētu

stingrāk kontrolēt kā līdz šim. No katra

lauksaimnieka, kas sviestu, pienu vai krē-

jumu pārdod tirgū, prasīt apliecību no

vietējās pašvaldības, ka minētam lauk-

saimniekam dažādu saimniecisku apstāk-
ļu dēļ (piem. pienotava par tālu) nav ie-

spējams pienu nodot pienotavā. Tāpat no

pienotavas vadītāja vai cita speciālista iz-

dotu apliecību, ka saimniecībā ir tādi ap-

stākļi, ka tā var tīra piena iegūšanas no-

teikumus respektēt.

Mājas sviesta atvietošanai, vietējais tirgus
būtu jāapgādā pietiekošā daudzumā ar

pienotavu sviestu. Kaut gan ir noteikti

rajoni, kuros katrai pienotavai jāapgādā
vietējais tirgus ar piensaimniecības ražo-

jumiem, tomēr nākas vērot, ka vairākas

pienotavas šo uzdevumu veic nepilnīgi.

Tāpēc katrai pienotavai patēriņa vietās

būtu jāiekārto piena produktu veikali un

izdalīšanas punkti, lai tā pēc iespējas vei-

cinātu piena produktu patēriņu. Tagad
tā vietā jāpiedzīvo, ka dažreiz pienotavās
sviestu nevar nemaz dabūt, jo pienotavas
cenšas to pēc iespējas lielākā vairumā no-

sūtīt eksportam.

Te uzmācas jautājums, vai rīkojamies pa-

reizi, cīnīdamies ar ārzemju tirgus konku-
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renei, paši savu zemi atstājam mājas svie-

sta ražotāju apgādībā. Nereti tad ari mā-

jas sviesta cena sakāpj pārāk augsta un

zūd starpība, izvērtējot pienu vai nu pie-
notavā, vai likvidējot to vietējā tirgū
sviesta vai krējuma veidā. Man pagājušā
ziemā nācās redzēt lauksaimniekus, kuri

vēl nebij pietiekoši nostiprinājušies piena
nodevēji un tad atkal palika par mājas
sviesta ražotājiem. Tāpēc cenu starpībai
starp mājas un pienotavas sviestu jābūt
vienmēr, lai lauksaimnieki būtu ieintere-

sēti nodot pienu pienotavā.
Visbeidzot jāaug patērētāju apziņai, pēr-
kot tikai koppienotavu sviestu, kurš ar-

vien ir labāks, tīrāks, glītāks, garšīgāks
un drošāks no slimību dīgļiem. Mājas
sviesta un nekontrolēta piena lietošana

sevišķi būtu ierobežojama bērniem. Pie

mazturīgākiem ļaudīm provinces pilsēti-
ņās un ciemos tas nepavisam netiek ievē-

rots. Par mājas sviestu, tāpat kā daudzās

citās lietās, ir vietā teiciens: «Lēti pirkts,
bet dārgi samaksāts!»

Mans vēlējumies, lai jo drīzāk visu ražo-

tāju un patērētāju skati pievērstos pieno-

tavām, kas ir un paliek mūsu dzīves neat-

ņemama daļa tagad un vēl spožākā kop-

pienotavu nākotnē.

E. Felders,
vec. lopk. pārraugs.

Piena restorans arī Rēzeknē

Rēzeknes piensaimniecības sav-ba, sekojot gal-
vas pilsētas Rīgas paraugam, iekārtojusi piena

restorānu, un piena produktu veikalu Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 30. Jaunais pasākums dod
iespēju Rēzeknē jau par Ls 0,70 baudīt garšī-

gas pusdienas no diviem ēdieniem un par

Ls 0,80 no trim ēdieniem.

Līdz šim Rēzeknē iebraucēji šinī ziņā bija no-

stādīti nelabvēlīgi, jo augstvērtīgu labu pienu

nebija viegli atrast.

Piena restorānā, bez pusdienām, var dabūt bro-

kastis un vakariņas, un piena produktu veika-

lā — labas kvalitātes piena produktus.
Telpu iekārtojums un iespēja baudīt maltīti

dārzā veicina jaunā pasākuma darbību, un tas

īsajā darbības laikā iekarojis pie rēzekniešiem
lielu piekrišanu.

Vasarā patīkami maltīti baudīt svaigā gaisā.
Rēzeknes piens. savienība rūpējas, lai piena re-

storana apmeklētāji bez piena un piena produk-
tiem varētu saņemt arī citus ēdienus.

No maza sākuma aug lieli uzņēmumi.
Arī Rēzeknes piena restoranam prāvi uzdevumi

priekšā.
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Godalgoto pienotavu vadītāju dzīves gaitas un darbs

Esmu dzimis Mālpils pag. 1910. g. kā kalpa
dēls. Kara laikā ar vecākiem' aizbraucām uz

Sibīriju. Pēc atgriešanās dzimtenē sākās ma-

nas pirmās skolas gaitas. Pēc pamatskolas beig-
šanas strādāju gadījuma darbus. Ar 192'S. g.

uzsāku pienotavas darbu. 1929. gadā jau strā>-

dā'jui kā praktikants Mālpils pienotavā. Pēc

prakses beigšanas iestājos Smiltenes piensaim-

niecības skolā, kuru beidzu 1931. g., iegūstot

pienotavu vadātāja tiesības. Esmu strādājis kā

palīgs Bīriņos, kā vadītājs Lambertes pienotavā
līdz tās apvienošanai. Tad kā palīgs vēl Mārs-

nēnos. No 1936. gada 15. marta strādāju Og-

resgala piens, sab-bā. Par Z. M. piešķirto nau-

das balvu izsaku sirsnīgāko pateicību.

Darbs Ogresgala pienotavā.

Pateicoties valdes sadarbībai ar vadītāju,
visi techniskie trūkumi laikā tika novērsti.

Tā 1937. g. rudenī tika izurbta artēziskā

aka, kuras ūdens dod iespēju krējumu no.

dzesēt uz vēlamo t°. Līdz tam laikam ar

ūdens trūkumu bija jāstrādā nenormālos

apstākļos, vasarā krējums bija jāraudzē

pie 18—20°C. Kad pēcpusdienā avotā ie-

krājās ūdens, tad ar ledus ūdens palīdzību

bija iespējams krējumu nodzesēt līdz vē-

lamai ieraudzēšanas t°. Artēziskās akas

ūdens ar visu atdzesēšanu gan nedod tos

rezultātus sviestošanai, ko agrākais avota

ūdens, bet tomēr tas neatsverams vasarā

— dzesēšanai. Tīrkulturas lietoju Dāni-

jas. Tīrkulturu un krējuma ieraudzēšana

pie zemām t° dod labākus rezultātus. Krē-

jumu ieraudzēju vasarā pie 10—H°C.

Pielieku tam ieraugu tik daudz, lai līdz

nākošam rītam krējums būtu viegli sabie-

zējis. Vasarā vakaros, ja manāms skā-

bums, krējumu dzesēju līdz 10°C, vai maz-

liet zemāk. Vasarā visu krējumu nevaru

vienā mucā sakult, jo muca ir tikai 1200 1

tilpuma. Jākuļ divas mucas — kamēr pir-

mo kuļ, jānodzesē palikušais krējums, lai

tas nepārrūgtu. Ziemā krējumu kuļu pie
14:—15°C. Sviesta skalošana notiek tieši

ar tādu ūdeni, kāds nāk no akas: ziemā

ap 6°C, vasarā 7°C. Ziemā ar auksto ska-

lojamo ūdeni sviesta graudi ir ļoti cieti un

prasa daudz laika sapresēšanai. Tomēr iz-

nākums ir labs, jo sviesta smērīgums un

drupanums ir reta parādība.
Rūpējos arī par trauku tīrību un sav-

laicīgu pāralvošanu, jo tas viss atstāj ie-

spaidu uz sviesta labumu.

Apsveicama lieta ir prēmijas par labu

pienu. 1936. gada vasarā dažas lielās saim-

niecības pienu piegādāja pārdienām un ne-

bija nekādi pie dabūjamas vest katru dienu

Caur pārdienu vešanu jau piens bija slik-

tāks un sviesta kvalitāte zemāka. Tagad
vasarā vairs nav nevienas saimniecības,

kas vestu pienu pārdienām.
Kārlis Ķešāns,

pienotavas vadītājs.

K. Ķešāns.

Izsierojamā piena gatavības pakāpe
Apgalvojumam, ka izsierojamam pienam
ir vajadzīga zināma gatavības pakāpe, lie-

kas būs savi dibināti pamati. Zinātnieki

to izskaidro ar piena olbaltumvielu uz-

briešanas jeb koloidālo stāvokli. Tā, par
piemēru, Zviedrijas piens, izmēģinājumu
stacijā Alnarpā viss sierošanai nolemtais

piens (izņemot Rokfora un Stiltona sie-

riem domātos, tiek iepriekš ieraudzēšanas

plākšņu aparātos uzkarsēts uz 60—70° C,

pēc tam to atdzesē un tur 24 stundas, lai

tas sasniegtu savu gatavības pakāpi. Pie-

na skābumu pakāpe pie ieraudzēšanas

17,5° pēc Ternera. Par šo pašu jautāju-

mu raksta arī Vācijas zemkopības virspa-
domnieks Dr. Puks Oranienburgā. Viņš
atsaucas uz agrāko Ķīles izmēģinājumu
stacijas fizikālā institūta direktoru prof.
Dr. Rānu un saka: Prof. Dr. Rāns salīdzi-

nāja piensaimniecību ar māju, kuras ārpu-

se mums labi pazīstama, bet par kuras

iekšpusi mēs vēl ļoti maz ko zinām. Mā-

jas lielākās telpas mēs jau esam izpētīju-
ši, bet nezinām vēl, kas viss slēpjas ne-

skaitāmās mazajās telpās un to gaiteņos
(koridors). Ja mēs runājam par olbal-
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tumvielu stāvokli dažādu šķirņu pieņos,
tad jāsaka, ka liela priekšrocība šinī ziņā
ir Jaunzēlandei ar Austrāliju, kur govis
uzturas lielāko gada daļu uz ganības un

kur tamdēļ piena olbaltumvielu koloidā-

lais stāvoklis, liekas, būs daudz vienādāks

un sierošanai labvēlīgāks.

Svarīgs jautājums būtu tādēļ: atrast me-

todi, ar kuras palīdzību būtu iespējams
noteikt izsierojamā piena dabīgo gatavī-
bas pakāpi. Ka olbaltumvielu stāvoklis

var būt mainij ies, to zinu no senākiem

piedzīvojumiem. Zemu atdzesēts pilnpiens
ir pēc vairāk stundu stāvēšanas daudz sa-

gremojamāks, nekā tūliņ pēc viņa apstrā-
dāšanas.

No elektriskā ceļā neitralizēta piena

iegūts krējums, kurš bez tīrkulturas auk-

stā vietā turēts, ieguva gatavības pakāpi,
deva ļoti labu sviesta iznākumu.

Krējuma skābumpakāpe bija tikai o,B°

pēc Zoksleta-Henkeļa. No neitralizēta un

aukstumā nogatavojušās krējuma esmu

Dienvidamerikā ilgāku laiku gatavojis
sviestu ar ne sliktāku iznākumu, kā no

skābā krējuma. Arģentinā esmu novēro-

jis, ka pa nakti aukstumā uz grīdas plaši
izbērts kazeīns izžuva kaltējamos aparātos
uz pusi īsākā laikā, nekā kazeins, kurš ne-

bija izbērts. Ūdens satura ziņā nebija

starp kazeiniem nekādas starpības. Ja

mums būtu iespējams iespiesties šinī no-

slēpumā un izzināt kā piena un krējuma

gatavība nosakāma, tad daudz būtu lī-

dzēts kā sierniecībā, tā arī svaiga piena
ražošanā patēriņam, un arī sviestniecībā

pie izturīga sviesta izgatavošanas.
Mūsu zinātnieku tuvākais uzdevums tam-

dēļ lai būtu izdarīt jo sīkus pētījumus at-

tiecībā uz piena olbaltumvielām resp. vi-

ņu koloidālo stāvokli dažādos apstākļos.
Fr. K.

LLK ziņojumi

LLK LATVIJAS AUGU AIZSARDZĪBAS IN-

STITUTS ZIŅO. Kartupeļu audzētājiem, kas

audzē agrās kartupeļu šķirnes, kartupeļu lakstu

un bumbuļu puves apkarošanai, pirmais miglo-

jums būs jāizdara no 15. līdz 20. jūlijam, pirms
slimība uz lapām parādījusies. Tāpēc laikus

jau jāiegādājas piemēroti miglotāji. Lielām pla-
tībām un koplietošanai tāds būtu Holdera fir-

mas motormiglotājs «Neu-Piccolo» 11. Mazāku

platību apmiglošanai noder «Suevia» augstspie-
diena rokas miglotājs. Šo aparātu iegādājoties
nenāk klāt muca un riteņi, pēc aparāta nopirk-
šanas tie jādod gatavot amatniekiem.

Jāturpina ik pēc 10—14 dienām apstaigāt kar-

tupeļu laukus, kur jāizlasa un jāiznīcina meln-

kājas un visus slimos cerus.

Cukurbiešu sēkliniekus, lapu utu apkarošanai,

jāmiglo ar šādu sastāvu: 100 litru ūdens, 1 kg
zaļo ziepju un 250 gr 40% nikotina sulfātu.

Tomāti laukā, lapu plankumu slimību apkaro-

šanai, ik pēc 2—3 nedēļām jāmiglo ar 1—2%

Bordo šķidrumu, vai 0,5 Baver'a vara kaļķi.

Vietām kāpostus un citus krustziežus bojā rāce-

ņu lapgrauzis, to apkarojot augi jāapputina ar

kalcija arsenata un kaļķa maisijumu, ņemot
1 daļu arsenata un 4 daļas kaļķa. ledarbīgāks,
bet dārgāks ir specialpreparats «Gralits».

Nezāļu ierobežošanai jāappļauj' grāvmalas un

ceļmalas. Ja stipri putošu ceļu malās pļautu
zāli grib izbarot mājkustoņiem, tā jāpļauj pēc

spēcīga lietus.

Sakņu un puķu dārzos visi no slimībām vai kai-

tēkļu bojājumiem nonīkušie augi tūliņ pēc pa-

manīšanas uzmanīgi jāizrauj, tādus augus ne-

drīkst atstāt uz lauka, vai likt komposta kau-

dzēs, bet tie jāiznīcina.

PIENA ATDZESĒŠANAI IR SVARĪGA SAIM-

NIECISKA NOZĪME.f Lai tagad, vasaras siltā

laikā, būtu iespējams nogādāt pienotavām pir-
mās šķiras pienu, jāpiegriež jo liela vērība pie-
na atdzesēšanai tūliņ pēc slaukšanas. Dzesēša-

na vislabāk un pilnīgāk veicama ar piemērotiem

dzesinātājiem aparātiem. No Z. M. mašīnu un

rīku kontroles komisijas par derīgiem ir atzīti

šādi dzesinātāji — «Turība», Pērkona un Ād-

miņa, kurus visus apgādā C/S «Turība». Lai šos

derīgos dzesinātājus lauksaimniekiem būtu ie-

spējams lētāk iegādāties, valsts par katru ie-

gādāto aparātu dod 25 ls piemaksas. Piem. apa-

rātu «Turība», kas stundā atdzesē 100 litrus

piena un kura cena ir 79 ls, tagad var dabūt par

54 ls; vai atkal aparātu, kas stundā atdzesē 75

litrus un kura cena ir 65 ls, dabū par 40 ls. —

Katrai saimniecībai, kur ūdens piegāde pietie-
koši nokārtota, viegli iespējams ierīkot piena
dzesēšanu ar dzesinātāju. Arī tādos gadijumos,
kur ūdens apgāde vēl nebūtu nokārtota, dzesi-

nātājus var lietot, salejot no akas auksto ūdeni

toverī, kas atrastos augstāk par dzesinātāju. —

LLK Lopkopības nodaļa ieteic visiem lauksaim-

niekiem nopietnu vērību piegriest piena dzesē-

šanai. Tā būs iespējams gūt lielākus ienākumus

par nodoto pienu un ražot labāku eksportsviestu.

PIE MUMS UN CITUR

TAUTAS DZĪVĀ SPĒKA PIEAUGUMA VEI-

CINĀŠANA. Tautas dzīvā spēka pētīšanas in-

stitūts, balstoties uz skaitļiem par dzimstības

samazināšanos, nācis pie sekošiem atzinumiem

cīņai par šīs draudošās parādības ierobežošanu

un novēršanu.

Jāturpina lauku un pilsētas dzīves apstākļu iz-

līdzināšana, lai aizkavētu iedzīvotāju pārmērīgu

saplūdumu pilsētās un strādājošo skaita sama-

zināšanos lauksaimniecībā.

Joprojām jāpalīdz lauku iedzīvotājiem celt ze-

mes kultūra.
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Sevišķi jārūpējas, lai lauku sievietes neatstātu

lauksaimniecības darbu un laukus vispār.

Pārceļojošos laukstrādniekus jācenšas pārvērst
par pastāvīgiem strādniekiem un jārūpējas par

apstākļiem, kas dotu tiem iespēju nodibināt ģi-
meni.

Centīgam daudzbērnu ģimenēm jāpalīdz tikt pie

savas saimniecības.

Jāmeklē ceļi, kā nokārtot lauku saimnieku un

viņu bērnu attiecības, lai tās nebūtu kavēklis

ģimenes dzīves dibināšanai.

Veicināma ģimeņu dibināšana, izsniedzot laulī-

bas aizdevumus tādām personām, kurām trūkst

šim nolūkam nepieciešamie līdzekļi.

Jāmeklē ceļi, kas kavētu laulību iziršanu un

vieglprātīgu laulības šķiršanu.

Jāierobežo to precēto sievu nodarbināšana ārpus
mājas, kurām materiālie apstākļi uz to nespiež.
Jādod visām lauku sievietēm dzemdību atva-

ļinājumi.

Atbalstāmas daudzbērnu ģimenes.
Jaunā paaudze jāaudzina veselīgai ģimenes

dzīvei.

Jārūpējas par labu audzināšanu ģimenē.
Jāveicina reliģiskā dzīve.

Šie atzinumi rāda, kādos virzienos meklējams

atrisinājums tautas dzīvā spēka pastiprināšanai.

Atzīmējams, ka valdība jau tagad dara visu,

kas stāv viņas spēkos. Tagad arī pati sabiedrī-

ba — visplašākās tautas aprindas nedrīkst palikt

vienaldzīgas savu pienākumu pildīšanā pret mū-

su tautas un mūsu valsts nākotni.
- rs.

PUTNIEM LIELA TAUTSAIMNIECISKA NO-

ZĪME. Mūsu ievērojamais ornitologs K. Gri-

gūlis, sava 40 gadu ilgajā darba sakrājis ba-

gātīgus novērojumus par mūsu putniem. Viņš
arī mūs iepazīstina ar saviem un ārzemju zināt-

nieku atzinumiem par putnu lielo tautsaimnie-

cisko nozīmi. Zinātnieki nākuši pie atziņas, ka

jau pēc 8 mēnešiem kukaiņi iznīcinātu visu

stādu valsti, ja uz zemes vairs nebūtu putnu.

Noskaidrots, ka mazākais Eiropas putniņš —

zeltgalviņa, kas dzīvo ari pie mums, aprij aiens

apmēram 20.000 dažādu kukaiņu; erickiņš —
60(

mušu stundā, bet bezdelīga 1000 mušu dienā

Zvirbulis apēdot 15.000 sienāžu oliņu dienā un

vēl citus tārpus un kukaiņus. Noskaidrots, kc

vienas lakstīgalas ģimene tautsaimniecībai sa-

gādā apmēram Ls 2000 lielu ietaupijumu gada

v. t. t. T.

JAUNZĒLANDES UN DĀNIJAS SACENŠANĀS

SVIESTA RAŽOŠANĀ. Ka sviesta ražotajā
Jaunzēlande pēdējos gados lielu ievērību guvusi

un var pat teikt, ka Dānijas pamati caur to pa-

saules tirgū ir satricināti. Jaunzēlandes un tā-

pat arī Austrālijas priekšrocības ir tās, ka lopi
tur gandrīz cauru gadu iet ganos un ka tamdēļ
barošanas izdevumi ir zemi. Atkrīt caur to arī

lopu apkopšana un barošana kūtīs. Vienīgie
lielākie izdevumi krīt uz slaukšanu. Šeit jaun-
zēlandieši izlīdzas ar slaucamām mašīnām, jo
cilvēku spēks iznāk par dārgu.

Dānijā, saprotams, piena ražošanas apstākļi nav

tik labvēlīgi: ganīšanas periods ir daudz īsāks,
jāpiepērk daudz spēkbarības un maksā arī lopu

apkopšana un ēdināšana kūtī. Lai izdevumus

samazinātu, dāņi cenšas piena apstrādāšanas iz-

devumus nospiest uz minimumu, bet reizē pa-

celt lopkopības ienesīgumu ar piens, atkritumu

izbarošanu cūkām. Ja dāņu sviests pasaules

tirgū var noturēties līdzšinējā izcilus stāvoklī

un ka tas arī vēl tuvākā nākotnē ieņems tur

vadošo lomu, tad par to jāpateicas dāņu sviesta

augstai kvalitātei.

Ta spriež vācieši un no ta ari mes redzam, kas

mums jādara, lai varētu ar dāņiem sacensties.

Fr. K.

HERCOGA ANGOULEME LAULĪBAS JELGA-

VAS PILĪ. Jau pirms 1812. gada uz Rīgu un

Jelgavu bija atbēguši daudzi franči, starp tiem

arī valdošā nama locekļi. Rīgā kāds grāfs St.

Simons pelnija iztiku no drēbju strēmelēm kur-

pes taisīdams un pārdodams, grāfs Lille (tā
saucās Ludviķis XVIII savā trimdas laikā), dzī-

vodams Jelgavas pilī 1799—1803. un 1805.—1807.

gados. Viņam līdzi bija daudzi dižciltīgi fran-
či atbraukuši.

Laiku ritmā Jelgavas pils piedzīvojusi ļoti
daudz pasakainu svinību, bet arī rūgtu vilša-

nos, gaviles un kara postu.

Gaviles bijušas, kad greznotā, lielajā pils zālē,

dižciltīgo pavadīts iznācis hercogs fon Angou-

lems, Kārļa X dēls, lai salaulātos ar Templē iz-

audzināto Ludviga XVI meitu. Kāzas notikušas

10. jūnijā 1799. gadā. Greznas, bagātīgas, kā tas

franču galmā parasts.

Par šīm kāzām ilgi runāja visi jelgavnieki.

Bet arī Jelgavas kapsēta ir lieciniece daudziem

notikumiem par pasaules gaitu jūklī. Tur, pie-

mēram, zemes mieru atradis abats Edgevorts,

kas Ludviķi XVI pavdija pēdējā gaitā — uz

karātavām .. .

Bet Jelgavas pils Kapliča glabā is.urzem.es ner-

:ogu un valdošo namu locekļu mirstīgās atlie-

O. Lielvārdis.

NEDAUDZOS VĀRDOS

Latvijas pienotavu sviesta raža š. g. pirmā pusē
uzrāda tikai «},6% lielu pieaugumu. Gada sā-

kums un nākošie mēneši gan uzrādija labākus

panākumus, tomēr drīzi sāka iezīmēties barī-

bas trūkuma sekas.

Tomēr vasaras atlikusē daļa un rudens pie la-

bākiem apstākļiem — stāvokli vēl var stipri uz-

labot, lai gan uzmanība un taupība ir visai

vietā.

*

Pēc laikrakstu ziņām, kādā no mūsu pienotavām
izcēlies ugunsgrēks, kas tomēr laikā pamanīts
un vēl nodzēsts. Vai šis gadijiens arī daudzām

pienotavām neliek padomāt par ugunsdrošības

pacelšanu, pie kam taču palīgā nāk arī valsts.

*

Dāņu sviesta eksporta milzu skaitli ļāvis celt

viens cits impozants skaitlis, proti — no visām

206.000 lauku saimniecībām ne mazāk kā 190.000

ir koppienotavu biedrenes un nodod pienu

kopapstrādāšanai.

*

Japāņiem izdevies ne tikai atbrīvoties no kon-

densētā piena importa, kāds pastāvēja visus

gadus, bet ar piena lopu skaita palielināšanu

var cerēt jau uz drīzu piena produktu eksportu.

Eksportu pirmā laikā gan domāts virzīt uz Āziju.

*
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Pazīstamais dāņu piensaimniecības žurnāls

«Maelkeritidende» pēdējā numurā aplūko mūsu

sviesta eksportu, kas pērn sasniedzis rekorda

augstumu. Pienotavu racionalizēšanas darbs

turpinoties arī tekošā gadā, jo esot visiem

skaidri šī darba panākumi.

Atzīmējot Latvijas pienotavu sviestam noteiktās

cietās cenas, žurnāls likmes labākai saprašanai

pārvērtis dāņu naudā.

Kāds amerikāņu žurnāls izceļ cilvēka dzīves

ciešo saistību ar pienu vai piena izgatavojumiem.
Jau no rīta, pirms brokastīm, kas pa lielākai

daļai piena bagātas — cilvēks izķemmē matus

ar kazeina ķemmi, varbūt pat spogulis ietverts

kazeina veidojumā.

Jūsu svārkiem pogas — atkal piena izstrādā-

jums. Jūs lasāt laikrakstu vai žurnālu, kura

papīrs nereti piena pārvilkumā. Jūs ejat kan-

torī, fabrikā vai citā uzņēmumā un lietojat
pildspalvu — atkal kazeina veidojumu. Ja sēsta-

ties automobilī, tur rokturi vai uzspiežamās po-

gas — atkal no piena. Braucat pa lauku ceļiem
— govis un piena kannas redzat visnotāļ...

• š

Dānis Nils Petersens, aplūkodams jaunāko li-

teratūru un pētijumus piensaimniecībā, izsakās,
ka pēdējo 3 mēnešu praktiskas dabas pētijumu
aplūkošana angļu, vācu, franču un itāļu valo-

dās vien aizņemtu 1000 lapas biezu leksikonu.

Tas rāda to milzīgos apmēros, intensivo veido-

jumā _darbu,_kāds notiek pēdējā laikā pasaules
dažādas malās.

*

Šī pavasara Jitlandes piensaimnieku 4f7. sanāks-

mes atreferējumā atrodam arī šādu vietu:

«Kvalitātei sviesta tirgū pirmšķirīga nozīme; to-

mēr arī reklāmai var būt liels svars. Mums ir

savi. propagandas plāni, bet par tiem var izteik-

ties tikai slēgtā sēdē (i et lukket Mode). Mū-

su pētij.umd un darbs notiek ciešā kontaktā, ar

lauks, atašeju S. Sorensenu. Tomēr nedrīkstam

aizmirst, ka reklāmas laukā Anglijā mēs
esam ārzemnieki.»

*

Kas jāsaprot zem nosaukuma «Ķīles sviests», ko

lieto angļi? Atbildi nācies dzirdēt kādas Zie-

meļanglijas pilsētiņas tiesā.

Ja agrāk zem šī nosaukuma saprata dāņu svies-

tu, tad tagad apzīmējumu lieto visam tam svies-

tam, kas Anglijā ienāk caur Ķīles kanāli, tā tad

arī Latvijas sviestam. Tomēr šobrīd vērojams

arī', ka pat koloniju sviests, ja tikai tas ir mu-

ciņās, var iegūt- šo nosaukumu, jo taču saka

«Empire Kiel-Butter».

(«Maelkeritidende» 23. VI. 39.)

Tirgus ziņas

Sviesta, siera un svaiga piena cenas mazumā

Rīgas tirgos 1939. g. jūnija mēneša pēdējā pusē.
Eksportsviests 2.70—2,85
Lauksaimnieku sviests 2,20—2,60
Siers: Ementāles 2,30—2,50

Bajāru 2,40—2,80
Edames 1,50—2,00
Zemgales . 1,50—2,00
Tilzītes 1,80
Jāņu 1,30—1,50

Piens: pudelēs litrā 0,20—0,24
kannās

.. 0,17—0,18
(Piensaimniecības ražojumu kontroles ievāk-

tās ziņas).

Izdevējs: Latv. Lauksaimniecības Darbinieku Biedrība.

Atbildīgais redaktors: agr. Jānis Fri rl enbe r g s.

Grāmatspiestuves A/S «RCTA» Rigā, Blaumaņaielā 36/40 19041
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Lauksaimnieki! Iznīciniet žurkas un peles

lietojot atzīto

ViPlllilW flī?ī Tll
— liastu pret žurkām!

Jjļ ļj JLi ļ U — graudus pret pelēm!

Dabūjami visur:

Latvijas Lauks, kameras augu aizsardzības līdzekļu apgādā Rīgā, Baznīcas ielā 4-a,

tas kontrolfirmās, C-S «Turība», kooperativos, drogu veikalos un aptiekās



LATVIJAS LOPKOPIS UN PIENSAIMNIEKS 28. num.
512

Jauni ievērojami ietaupijumi smagu vezumu

pārvadāšanā ar zirgiem

Smagākus vezumus var vest ar mazāku zirgu

Vietas, kur braukšana ar dzelzi apkaltiem ri-

fi// līni teņiem nav iespējama, ļoti viegli pārvaramas

ar &um^as riteņiem.

IHI lE3I 3) Samazināta piepūlēšana pagarina zirga mūžu.

JŪSU V\^^3^^Tj—,
4) Ātrāks transports taupa

PALIELINA-
5 ) Samazinātas vibrācijas tau-

Gumijas apriepotus ratus

ĪITĪNT OP PNEUMATISKOS RITEŅUS
«T
™'d

mmm
Mm ar zirgiem velkamiem ratiem C/S «Turība», kur variet

I
pieprasīt tuvākas ziņas.

flfflļļļg Augstvērtīgas

/RTTOT Tl\K EMALJAS LAKAS
1 w±jll>l *

BALTAS UN KRĀSAINAS

mēbeļu, mašīnu un darba rīku lakošanai ražo

AUC.HVI RITTERBERG»

LAKU FABRIKA

Rīgā, Aizsargu ielā 57. Tālrunis 92360. Dib. 1883. g.

Ja Jūs gribiet tīru pienu � k A mto-

un augstāka labuma sviestu #V AVm ■ ■

piena filtrus
.. • -

9 pagatavoti fabrika «5 A M O» no ķīmiski

tīras higroskopiskās vates

Dabūjami visur. Lūdzu pieprasīt

Pārsienamo materiālu fabrika «$ /4k KA

Rīgā, Aug. Deglava ielā Nr. 12. Tālr. 91211



LAUKSAIMNIEKI - LOPKOPJI

Jūsu lepnums un ienākuma avots ir

Jūsu ganāmpulks!

Neļaujat to mocīt mušām!

Mušu un citu kukaiņu iznīcināšanai ņemiet tikai

«KUKAIM INDI»

ko ražo Latvijas Lauksaimniecības Kameras Augu aizsardzī-

bas līdzek|u apgāds — Rīgā, Baznīcas ielā 4-a. Tālr. 26617.

Kukaiņu inde ir lētākais, bet

iedarbībā pārsteidzošs līdzeklis.

Maksā oriģinaliesaiņojumā: —

1 litra kanna Ls 1,80, 200 gr. pu-

dele Ls 0,60. Vaļēji Ls 1,30 litrs

Kukaiņu inde dabūjama LLK Augu aizsardzības lī-

dzekļu apgādā — Rīgā, Baznīcas ielā 4-a, un visā

Latvijā augu aizsardzības līdzekļu tirdzniec. kontrolfirmās.
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