
Claydon radīts ar  
lauksaimnieka rokām
Claydon ir ģimenes uzņēmums, un tā 

radītāji – Kleidonu ģimene – izsenis bijuši 
saistīti ar lauksaimniecību. Safolkas mā
lainos tīrumus ap 480 ha platībā (kas ir 
vidējs saimniecības izmērs Anglijā) tagad 
apsaimnieko jau trešā Kleidonu paaudze. 

Pirmais Claydon produkts bija 1980. 
gadā lauksaimnieka un inženiera Džefa 
Kleidona (Jeff Claydon) izgudrotais ražī
bas mērītājs, ko piestiprināt kombainam. 
Jaun ievedums ļāva veiksmīgi uzsākt savu 
biznesu un iegūt atpazīstamību Lielbritā
nijā. Claydon produkcija ir tapusi, uz vietas 
to piemērojot apstākļiem saimniecībā, kur 
tā uzreiz tikusi izmēģināta un uzlabota.

Pašlaik Kleidonu uzņēmumu vada Džefs 
Kleidons ar dēliem Spenseru un Oliveru, 
kā arī brāli Frenku. Uzņēmuma produkcija 
ir pieprasīta arī ārpus savas zemes robe
žām, galvenokārt pateicoties unikālajai 
Claydon tiešās sējas tehnoloģijai. 

Claydon patentētās rindu  
sējmašīnas priekšrocības
Ņemot vērā pieaugošās tehnikas un dī

zeļdegvielas cenas, lauksaimnieki vienmēr 

meklē iespējas savus laukus apstrādāt pēc 
iespējas ātri, izdevīgi un ar augstāku ražas 
iznākumu. Kad 2000. gadā Džefs Kleidons 
redzēja zemās labības iepirkuma cenas, 
kļuva skaidrs, ka nav rentabli tik daudz 
enerģijas ieguldīt smagās, mālainās zemes 
aršanā: „Mēs meklējām alternatīvas sējma
šīnu tehnikai, taču saskārāmies ar vienu 
un to pašu problēmu – mašīnas augsnē 
neradīja pietiekamu drenāžu, sēkla netika 
apūdeņota un iznīka.” 

Tas pamudināja Džefu Kleidonu radīt 
pašam savu sistēmu un sējmašīnu, kas iz
veidoja drenāžu, labāku sakņu sistēmu un 
gaisa piekļuvi sēklām. Claydon sējmašīna 
tagad ir pilnīgās joslu sēšanas sistēmas 
centrālā daļa, izstrādātā sistēma palīdzē
jusi palielināt ražu par 26 %, vienlaicīgi 
samazinot ražošanas izmaksas. „Sējam 
sēklas abpus takai, pa kuru pārvietojas 
kultivators, tāpēc tās vienmēr nonāk labi 

uzirdinātā augsnē un aug lieliski,” stāsta 
Džefs Kleidons. 

Lauku apskates laikā Spensers Klei
dons vairākās vietās uz lauka arī node
monstrēja, cik augsne ir cieta abās pusēs 
sēšanas vagai, kur atspiežas tehnika, un 
cik mīksta un irdena tā ir vietā, kur dīgst 
sēklas un labo darbu izdara sliekas. Clay-
don joslu sēšanas sistēmas mērķis ir ap
strādāt tikai to augsnes daļu, kas ir tieši 
apkārt sēšanas un sakņošanās zonai, 
iesējot sēklu zem svaigas un tīras aug
snes. Neaiztiktā augsne starp apsētajām 
rindām saglabā savu struktūru, uzturot 
mitrumu. Tas savukārt nodrošina ātru 
dīgšanu un netraucētu sakņu attīstību, 
kā rezultātā izaug spēcīgi augi. Ar šo 
sējmašīnu var sēt visas sīkās sēklas, arī 
graudaugus un rapšus, pākšaugus, zālā
jus u.c., jo asmeņus var regulēt nepiecie
šamajam sējas dziļumam. 

11 gadu laikā kopš sējmašīnas izstrādes 
Džefs Kleidons ir piedzīvojis ražošanas iz
maksu kritumu un ražas pieaugumu. Sēk
lu kompānijas Saaten Union pēdējos pie
cos gados veiktajos pētījumos ir pierādīts, 
ka, sējot ar Claydon sējmašīnu, raža ir lielā
ka nekā izmantojot tradicionālo uz aršanu 
balstīto augsnes apstrādes sistēmu. 

2011. gada kviešu ražas izmēģinājumā, 
kas aptvēra 31 izmēģinājuma lauku, vidē
jā iegūtā raža sasniedza 9.23 t/ha, proti, 
par 1.94 t/ha (26.6 %) vairāk nekā no tra
dicionāli apstrādātajiem laukiem. Līdzīgi 
arī rap šu ražas palielinājums sasniedza 
15 % ar ražu 6.05 t/ha. Daļu ražas Kleidonu 
saimniecībā gan noposta baloži un truši.

Claydon tehnikas klāsts
Claydon sējmašīnas top rūpnīcā profe

sionālu meistaru uzraudzībā, izmantojot 
jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus 
turpat netālu no Kleidonu labības lau
kiem. Claydon sējmašīnu klāstā ir trīs 
modeļi. Vispārdotākais ir Hybrid, kas ir 
piemērots izmantošanai daudzās dažā
dās augsnēs un apstākļos. Modelis SR ir 
īpaši paredzēts akmeņainām augsnēm 
ar īpašiem Stone Release zariem. Jaunais 
modelis V Rape Speed ir paredzēts īpaši 
rapšu sēšanai.

Atsaucoties uz klientu lūgumiem un ri
sinot problēmas, kas atklājās pērnruden, 
kad nācās sēt īpaši smagos apstākļos, uz
ņēmums ir arī paplašinājis rīku siju iespējas 
modeļa Hybrid sējmašīnām. Piedāvājumā ir 
arī pievēlējveltņi. Lai arī Claydon neiesaka 
tos izmantot parastajās augsnēs, tie ir pa
redzēti optimālai mitruma noturēšanai un 
labas augsnes un sēklas saķeres nodrošinā
šanai īpaši vieglās un smilšainās augsnēs.

Claydon tiešās sējas tehniku savā saim
niecībā izmēģināju jau 2000. gadu sākumā. 
Toreiz nebiju pilnībā apmierināts ar sējmašī
nas kvalitāti. Tas gan bija viens no pirmajiem 
kompānijas izstrādātajiem modeļiem. Pēc 
pāris gadiem tehnikas izstādē Lielbritānijā 
sadarbības partneris no vācu sēklu kompā
nijas Saaten Union ieteica sazināties ar Džefu 
Klaidonu, kura produkcija tika raksturota kā 
ļoti kvalitatīva. Iepazinos ar Džefu, kā arī ar 
Spenseru, kas ir ļoti draudzīgi un vienkārši cil
vēki. Apsvērām iespēju pāriet uz tiešās sējas 
tehnoloģiju, tāpēc noorganizējām Claydon 
tehnikas demonstrāciju Latvijā. Sējmašīnu 
izmēģinājām laukos starp Jelgavu un Auci, lai 
zemnieki varētu sekot līdzi labības augšanai.

Toreiz Claydon sējmašīnas uzrādītie rezul
tāti bija vidēji labi, ja salīdzina ar pārējām 
kompānijām. Lielbritānijā tas noteikti kalpo
ja labāk, jo tur bija daudz smagāka, mālainā
ka augsne. Taču tad Džefs piedāvāja lielisku 
izgudrojumu – Hybrid sējmašīnu, kas bija 
daudz vieglāka un piemērotāka tieši mūsu 
laukiem. Sākumā vienojāmies, ka to pusga
du izmēģināšu. Pēc tam to arī iegādājāmies 
un vēl šobrīd izmantojam saimniecībā SIA 
Tand Ukri. Pirmais izmēģinājuma gads bija 
ļoti mitrs – sākumā mēs sējām ar disku sēj
mašīnu, kas mums ir saimniecībā, bet Clay-
don Hybrid šajos apstākļos kalpoja un virzījās 
uz priekšu daudz labāk.

Ir ļoti būtiski zināt un saprast, kāda augsne 
ir saimnieka laukā, lai tur varētu izmantot īsto 
tehniku! Mēs izmantojam Claydon Hybrid sē
jmašīnu tieši smagām augsnēm, sējam kvie
šus un rapšus, vidēji gadā ap pusotra tūkstoša 
hektāru – un ar rezultātu esmu ļoti apmieri
nāts. Mūsu kā lielas saimniecības priekšrocība 
ir iespēja izmantot dažāda veida tehniku – kas 
katros laika apstākļos ir nepieciešams. Saim
niekam jāpārzina tehnikas plusi un mīnusi, lai 
saprastu, vai tā derēs konkrētajā saimniecībā. 
Piemēram, Claydon Hybrid ir sešu metru pla
tumā, bet mums vajadzētu vairāk. 

Taču kopumā Claydon tehnikas priekšrocī
bas ir daudz lielākas nekā trūkumi.
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Labs piemērs tam, kā uzņēmums spēj 
reaģēt uz tirgus vajadzībām, ir jaunās du
bultzaru tehnoloģijas Twin Tine izstrāde 
modelim Hybrid, reaģējot uz ekstrēmi mit
rajiem sēšanas apstākļiem. Claydon sēj
mašīnu unikālā un patentētā dubultzaru 
joslu lobīšanas sistēma ir veidota, lai sēk
lām nodrošinātu optimālo augšanas vidi, 
novēršot augsnes saspiešanos zem sēklas, 
gan lai drenētu augsni, gan nodrošinātu 
brīvu augsni sakņu attīstībai. 

Lai izveidotu tukšu sēklas vadziņu ar 
nolūku veicināt nezāļu sēklu sadīgšanu 
pirms miglošanas, Džefs Kleidons ir iz
strādājis arī Claydon salmu ecēšas, kas 
sastāv no piecām izturīgu zaru rindām, 
kuras var hidrauliski sasvērt, lai spēcīgāk 
iedarbotos uz augsni. Ecēšas pieejamas 
ar darba platumu 4 m, 7.5 m un 15 m. Tās 
ir paredzētas, lai ecētu augsnes virskārtu 
1–2.5 cm dziļumā, lai veicinātu nezāļu sa
dīgšanu un tās varētu efektīvāk apstrādāt 
ar herbicīdiem. 

Claydon ienāk Eiropā 
Pašlaik Claydon produkcija tiek ekspor

tēta uz 18 valstīm, iegūstot arvien lielāku 
popularitāti un mazinot klientu bažas par 
minimālās augsnes apstrādes rezultātiem. 

Ar nolūku paplašināt savu darbību Ei
ropā un nodrošināt saviem klientiem 
augstākas klases servisu un tehnisko at
balstu uzņēmums Claydon meklē izplatī
tājus visā Eiropā un gaida pieteikumus no 
potenciālajiem sadarbības partneriem.

Lielbritānijā Claydon nodrošina arī ērti 
pieejamu klientu servisu, nereti pats fir
mas īpašnieks paceļ klausuli, lai uzklausītu 
klientu rūpes un sniegtu padomu par teh
nikas lietojumu.

Claydon sējmašīnas  
ietaupa laiku  
un naudu
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No 15. līdz 23. maijam 
angļu kompānija Claydon 
rīkoja atvērto durvju 
dienas žurnālistiem un 
lauksaimniekiem, lai 
iepazīstinātu ar produkciju 
un atklātu savu ražojumu 
priekšrocības.

Claydon ir ģimenes uzņēmums – tēvam Džefam Kleidonam biznesā palīdz dēls Spensers.

Hybrid sējmašīna ir piekabināma, tai nav 
disku un pievēlējveltņu. Tā ir priekšrocība, 
jo tiek nodrošināts izcils klīrenss un 
izslēgts risks, ka mašīna tiek nobloķēta, 
sakrājoties dubļiem mitros apstākļos,  
kad augsne ir ķepīga.

Claydon salmu ecēšas var izmantot 
turpgaitas ātrumam līdz 25 km/h, ļaujot 
apstrādāt ap 12 ha/h.

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties: 
Spencer Claydon 
Claydon YieldOMeter Ltd, Gaines Hall, Wickhambrook, Newmarket, Suffolk
England, CB8 8YA 
Tālrunis: 00 44 1440 820327 
Epasts: info@claydondrill.com, www.claydondrill.com

Kristians Singelmans (Christian Singel-
mann), SIA Tand Ukri vadītājs:


