
Augu mēslošana  

segtajās platībās 
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Stādījumu platības, ha 

Kultūras Polijā  Latvijā 

Tomāti ± 3000 ± 5807 

Gurķī 
± 2000 

 
± 7109 

Saldie pipari 
± 500 

 
? 

Salāti ? ± 546 

Citi 
± 500 

 
± 181 



Kādu mēslojumu 

iesakam izmantot? 



Polietilēna siltumnīcu 

segumos 





Stikla seguma  

siltumnīcas 







Kā strādā DMPP? 

3,4 – Di  metil pirazola fosfāts = DMPP 

Slāpeklis 

NO3 -  augsnē parasti ir pieejams kā nitrāts, kas nav saistīts ar augsnes 

daļiņām. Nitrāts izskalojas. 

Amonijs 

NH4 + ir mazāk mobils augsnē, jo tā pozitīvā uzlādes dēļ tas ātri 

absorbējas uz augsnes daļiņām. Normālos apstākļos amonijs 

dažu dienu laikā pārveidojas par nitrātu augsnes baktērijām 

Novatec 

pagarina amonija lietošanas ilgumu, palēninot amonija 

sadalīšanās bioloģisko procesu līdz nitrātiem. 

Tādēļ NovaTec samazina nitrātu izskalošanās risku.  



Novatec classic NPK 12-8-16+mikroel. 

Mēslojumam pievienota speciāla viela, 

kas palēnina slāpekļa izšķīšanu 

(DMPP), kā rezultātā tas: 

 

  mazāk izskalojas 

 mazāk 'aiziet' gaisā 

 augi optimāli izmanto slāpekli  

 tie ir zaļi un veselīgi  



Ūdenī šķīstošie minerālmēsli 

Basfoliar® SP, Hakaphos® 



 Paredzēts augiem, kas jutīgi pret 

P deficītu.  

 

 Stimulē sakņu veidošanos un 

nodrošina augu ar P un citu 

barības vielu daudzumu. 

Basfoliar® SP 15-30-15 



Basfoliar® SP 15-30-15 
Sastāvs 
• Kopējais slāpeklis N -15,0%  

 Amonija slāpeklis NH4-N 6,0%  

 Urīnvielas forma slāpeklis NH2-N 9,0%  

• (P2O5) 30,0%  

• (K2O) 15,0%  

• (MgO) 0,9%  

• (B) – 0,03%  

• (Cu) – 0,03%*  

• (Fe) – 0,08%*  

• (Mn) – 0,08%*  

• (Mo) – 0,002%  

• (Zn) – 0,03%* *  

• Chelatedwith EDTA 



Basfoliar® SP 15-30-15 

 Ārpussakņu mēslošanā – 

2-4/l ha 

 (1% koncentrācijā) 

 

 Ārpussakņu mēslošanā – 

1.5 kg/m3  

(0,15% koncentrācija) 

 



Basfoliar® SP 20-19-19 

Intensīvās  

augšanas 

 stadijā 

Hakaphos SP 18-18-18 



Basfoliar® SP 20-19-19 
Sastāvs: 

• N -20,0%  

 Nitrātu slāpeklis NO3-N 5,0%  

 Amonija slāpeklis NH4-N 3,8%  

 Urīnvielas forma slāpeklis NH2-N 11,2% 

•  (P2O5) 19,0%  

• (K2O) 19,0% 

•  (MgO) 0,5%  

• (B) – 0,013%  

• (Cu) – 0,04%*  

• (Fe) – 0,1%*  

• (Mn) – 0,1%*  

• (Mo) – 0,003%  

• (Zn) – 0,038%*  

• * Chelatedwith EDTA 



Hakaphos SP 18-18-18 

Kopsummā: 
• N -18,0%  

 Urīnvielas formas slāpeklis NO3-N 9,9%  

 Amonija slāpeklis NH4-N 8,1%  

• (P2O5) 18,0%  

• (K2O) 18,0%  

• (MgO) 1,0%  

• (SO3) 1,3% 

•  (B) – 0,01%  

• (Cu) – 0,02%*  

• (Fe) – 0,05%*  

• (Mn) – 0,1%* 

•  (Mo) – 0,001%  

• (Zn) – 0,02%*  

• * Chelatedwith EDTA 



Basfoliar®  20-19-19 

 Ārpus sakņu mēslošanā – 

 2-4/l ha (1% konc.) 

 

 

 Ārpussakņu mēslošanā –  

 1.5 kg/m3 (0,15% konc.) 

 

Hakaphos SP 18-18-18 



Basfoliar® SP 7-12-40 

 Lieto ražas 

veidošanās laikā 
 

 

 Palielina ražas 

kvantitāti un 

kvalitāti 



Sastāvs 

•(N) 7,0%  

 Urīnvielas formas slāpeklis NO3N 7,0%  

•(P2O5) 12,0%  

•(K2O) 40,0%  

•(MgO) 2,0%  

•(S) 4,0% 

•(B) – 0,011%,  

•(Cu) – 0,019%*  

•(Fe) – 0,05%*  

•(Mo) – 0,001%,  

•(Zn) – 0,02%* 

• * Chelated with EDTA 

Basfoliar® SP 7-12-40 



Basfoliar® SP 7-12-40 

 Ārpus sakņu mēslošanā – 

  2-4/l ha  

    (1% koncentrācijā) 

 

 

 Ārpussakņu mēslošanā –  

  1.5 kg/m3 

 (0,15% koncentrācijā) 

 



Augu augšanas 
stimulātors 





 Stimulē: 
• dīgšanu; 
• sakņu sistēmas attīstību; 
• stublāju veidošanos.  

 

 Uzlabojās barības vielu   uzņemšana. 
 

 Tiek paaugstināta auga imunitāte 
 
 Samazina auga novecošanos 

 
 Palielināta ražas kvantitāte un kvalitāte 

 
 Tie uzlabota ražas glabāšanās 



Apputeksnēšanās veicināšana 

Kontrole Kelpak 

Ziedputeksņi Ziedputeksņi 

Slikta drīksnas 

attīstība 

Lieliska drīksnas 

attīstība 

ar devu 3 L/ ha 

Sēklaizmetņi Sēklaizmetņi 



Ķirbjaugiem 

drīksnu vai auglenīcu 



  
produkti 





Lietošanas ieteikumi: 

Kultūra 
Deva,  

l/ha 
Apstrādes laiks un piezīmes 

Dārzeņi 2,0-2,5 2-4 apstrādes pēc izstādīšanas. 

Dekoratīvie 

augi 

1,0-2,0 
Mazāko devu lieto jūtīgākiem augiem. 



• Stabilizē šūnu darbību un struktūru; 

• Veicina sakņu sistēmas attīstību; 

• Veicina slāpekļa apmaiņu augā; 

• Uzlabo ražas kvalitāti un izskatu; 

• Samazina kalcija trūkuma pazīmes; 

Omex Calmax 



Omex DP 98 (NPK 3-28-13)  

• Uzlabo apsakņošanos. 
 
• Veicina augšanas sparu.  
 
• Labāku izturību pret slimībām 

(neīstā miltrasa). 
 
• Uzlabo katjonu uzņemšanu caur 

lapām (t.i. K, Ca, Mg, Mn). 
 
• Novāktās ražas kvalitātes 

uzlabošanās. 



Magnijs 

• Hlorofila neatņemama sastāvdaļa.  

• Deficīts izraisa augšanas spara 

trūkumu un reproduktīvās stadijas 

aizkavēšanos. 

 

Omex Magnesium Plus ar devu  

2.5 l/ha  



Mikroelementi 

 

Micromax 0.5-1.0 l/ha  

2-5 x veģ. p. 

ar 2 nedēļu intervālu 

 

Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Mg, S 



• Augļi kļūst cietāki, uzlabojas to uzglabāšanas 

īpašības, krāsas un miziņas kvalitāte 

Ja kalcijs ir bijis pietiekami, tad tas arī palīdz 

pārvarēt virkni iespējamo fizioloģisko defektu 

t.sk. 

•  korķu plankumainību, iekšējo melnēšanu. 

Lieto sezonas otrajā pusē. 

Omex Zero N  

Ca -7.14%, B - 0,33%, Cu - 0,04%, Fe-0.05%, 

Mn-0,1%, Mo-0,001%, Zn-0,02%. 



  
produktu pielietojuma 

ieteikumi 



Augu pasargāšanai no  

neīstās miltrasas 

Omex Phortify (5,0 l/ha) + Omex DP98 (3,0 l/ha) + 

Monokālija fosfāts 20 g/10 l H2O. 



Barības elementu un izmantojamības 

ietekmējošie faktori 

 Elements Faktors 

N Auksts laiks, blīva un auksta augsne, vāja mikrobioloģiskā aktivitāte, mitruma 

trūkums 

P Zema augsnes un gaisa temperatūra, zems pH 

K Mitruma trūkums 

Mg Augsnes pH, kaļķošana 

Ca Mitruma trūkums 

S Zema temperatūra. Mitruma trūkums, vāja mikrobioloģiskā aktivitāte 

Fe Pārāk slapja augsne, ļoti zema vai ļoti augsta temp., slikta augsnes aerācija, 

augsts organisko vielu līmenis 

Mn Sausums, zema augsnes temp., zema gaismas intens., augsts org. vielu saturs 

Zn Zema temp., blīva augsne, zems org. vielu līmenis 

Cu Blīva augsne, karsts laiks, augsts org. vielu līmenis 

B Ilgstošs sausums, intensīvs apgaismojums 

Mo Augsts organisko vielu līmenis, zems pH 

Co Augsts pH 



Paldies par uzmanību! 

Ilze Apenīte, Dr. agr.:  agronoms-konsultants 

t. 27 65 66 24 

ilze.apenite@agrimatco-eu.com 
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