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Stādu audzētāju biedrības dārzkopības portāla horti.lv konkurss aizrautīgiem dārzniekiem
noslēdzies. Konkursa balvu pasniegšana notiks Stādu audzētāju biedrības organizētajā 9.
Rudens Stādu parādē, kas notiks 21. septembrī Bulduru dārzkopības vidusskolas dārzā
Jūrmalā. Konkursā varēja piedalīties ikviens, ieejot portāla horti.lv konkursu sadaļā un atbildot
uz konkursa jautājumiem. Starp tiem, kas pareizi atbildēja uz konkursa jautājumiem un
reģistrējās, notika balvu izloze. Konkursa balvas – dārza kopšanas piederumi no Gardenas,
galvenā balva – dzīvžoga trimmeris.

Konkursa I. kārtā balvu ieguva Ilze Gundare, savukārt otrās kārtas balvu izlozē laimētāja ir Sar
mīte Bērziņa
. Konkursa III. kartā balvu ieguva
Daina Bahmane
. Visas laimētājas saņems Gardenas dārza šķēres, kas noteikti noderēs dārza sakopšanas
darbos šoruden un būs neatsverams palīgs daudzus turpmākos gadus, jo Gardena dārza
kopšanas instrumentu ražotāji saviem darbarīkiem garantē ilgu kalpošanas laiku – 25 gadus.

Konkursa galvenā balva – dzīvžoga trimmeris, tika izlozēta starp visu trīs kārtu dalībniekiem.
Par uzticību sekojot konkursam visas vasaras garumā un par lieliskajām zināšanām dārzkopībā,
konkursa galveno balvu ieguva Inta Valkovska. Kā atzina laimīgā trimmera īpašniece, balva būs
ļoti noderīga. “Mums laukos ir dzīvžogs, un kad tas ir jāapgriež, visi bēg no šī darba, kā no
uguns. Līdz šim veicām to ar parastām šķērēm. Tagad, kad esam ieguvuši tādu balvu,
domājams, nebūs grūti pierunāt krustmeitu veikt dzīvžoga apgriešanu,” stāsta Inta.
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No savas puses dārzkopības portāls horti.lv cer, ka ikvienam piedalīšanās konkursā bija ne tikai
interesants zināšanu pārbaudes veids, bet arī palīdzēja uzzināt ko jaunu un deva ierosmi
jauniem pārveidojumiem dārzā. Paldies par atsaucību, un tiekamies šo sestdien, 21.septembrī 9
.Rudens Stādu parādē
, kur pulcēsies vairāk kā 80 stādu audzētāju no visas Latvijas.

9. Rudens stādu parādē stādu audzētavas piedāvās augļu kokus un ogulājus, dekoratīvos
kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgās puķes un citus stādus. Pasākuma apmeklētāji var būt
100% droši, ka piedāvājumā būs tikai Latvijā audzēti stādi, kas atsķirībā no importētajiem
lielveiklos pirktajiem vai tirgū iegādātajiem stādiem nepatīkamus pārsteigumus sagādā reti un ir
daudz izturīgāki pret salu, slimībām un kaitēkļiem.

Līdztekus tā šā gada Stādu parādē piedalīsies arī Latvijas Biškopības biedrība, piedāvājot
dažādas aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem, tostarp dažādu medus šķirņu degustācijas un
dravošanas paraugdemonstrējumus. Savukārt Latvijas Dārzu biedrība bērnu darbnīcā
iepriecinās jaunāko paaudzi ar rudens populārākā dārzeņa – kartupeļa – zīmogu gatavošanu un
zīmograkstu veidošanu uz dažādiem materiāliem.
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