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Mūsu augkopības produk� ir piemēro� vietējām augsnēm, ir ekonomiski 
izdevīgi un inova�vi. Tie ļauj jums augus barot ar mazākām devām, 
nekaitējot augsnes un augu mikroflorai. 

Strādājot ar Latvijas zemniekiem, mēs izstrādājam gatavus ieteikumus, kā 
savstarpēji kombinēt un sabalansēt produktus. Augu šūnas izmanto barības 
vielas �kai miligramu apjomos, kas līdz šim nav ņemts vērā. Augi �ek mēslo� 
ar milzīgām mēslošanas līdzekļu devām, no kurām lielākā daļa �ek izskalota un 
piesārņo vidi. ANAGRO lapu mēslošanas līdzekļi nodrošina devas mililitros, bet 
nanokarboksilāta formula nodrošina līdz pat 90 % izmantošanos augos. Augu 
neizmantotās barības vielas veiksmīgi izlieto augsnē esošā mikroflora. 

Nanokarboksilā� ir nano izmēra daļiņu savienojumi ar citronskābi, kura savukārt 
dabiskā veidā �ek iegūta no Aspergillus Niger sēnītēm.
Šie savienojumi bū�ski atšķiras no klasiski veidotajām formulām ierastajos 
mēslošanas līdzekļos. Mūsu produk�em ir ļo� augsta izmantošanās, �e ātri iekļūst 
augu šūnās un ir pilnībā savietojami ar  augu aizsardzības līdzekļiem un 
nepieciešamības gadījumā arī ci�em mēslošanas līdzekļiem. Šo lapu mēslošanas 
līdzekļu nelielās devas s�mulē sekmīgu augu vielmaiņu un sakņu sistēmas darbību.

ANAGRO PRODUKTU GROZS AUGKOPĪBAI

ŠĶIDRIE LAPU MĒSLOJUMI, kas satur mikro un makro elementus:

 Nano ELEMENT – deviņu mikroelementu maisījums sēklu un lapu apstrādei veģetācijas periodā. Izcils augšanas  
 veicinātājs un pretstresa līdzeklis. Nano ELEMENT augiem palīdz efek�vi izmantot barības vielas no augsnē esošā  
 mēslojuma. Dod ievērojamus ražas pieaugumus.

 Citra Complex – mikro un makro elementu komplekss visām augu kultūrām pamatvajadzību nodrošināšanai.

 Citra mono produk� (Mo, Zn, Mg, B, Ca, Si+K) – šķidrie mono lapu mēslojumi, kas augiem papildus nodrošina trūkstošo  
 barības elementu un ir lietojami kopā ar Nano ELEMENT vai Citra Complex. 

BIOLOĢISKIE PRODUKTI – miglošanai pa lapām, sēklām, kā arī uz augsnes:

 Sor�mentā esošais Skarado M sekmīgi ierobežo kukaiņu izpla�bu, nekaitējot augiem. 

 CidoxPro ierobežo sēnīšu un baktericīdās slimības, bet nerada augam stresu un nenomāc mikrofloru.

 Aktuāls šā brīža produkts ir Celulozes destruktors, kas lietojams uz augu atliekām kopā ar nelielu slāpekļa devu.

 Bio ELEMENT ir šķidrs dzīvu baktēriju mēslojums, kas piesaista augsnē esošā mēslojuma NPK, s�mulējot augu veselību  
 un a�s�bu, īpaši labvēlīgi ietekmējot sakņu sistēmu. Ar Bio ELEMENT mēs s�prinām augus un augsnes mikrofloru,  
 tam piemīt fungicīdas īpašības un, galvenais, Bio ELEMENT dod lielākas ražas un ļauj samazināt slāpekļa un ķīmiskā  
 fungicīda devas.

ANAGRO produktu groza īpašais jaunums – mikrogranulu starta mēslojumi, ko izmanto pie sējas.
Francijas ražotāja Plantin mikrogranulu sastāvā ir jūras aļģes, kas ievērojami uzlabo NPK un mikroelementu 
izmantošanos. Tāpat ļo� kvalita�vs mikrogranulu mēslojums kukurūzai, graudaugiem un rapsim ir MICRO ENERGY no 
Vācijas. Šīs mikrogranulas neveido pulveri un to sastāvā ir visi dīgšanai svarīgie barības elemen�.



nano
ELEMENT Mg, Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Mo, Se, Nd

SĒKLU APSTRĀDEI UN ĀRPUSSAKŅU MĒSLOŠANAI

ŠĶĪDUMS, TILPUMS - 1 l

šķīdums uz dabīgās citronskābes bāzes, kas augiem ir 
atpazīstama un īpaši viegli izmantojama forma
visi mikroelemen� ir nano izmērā (<100 nm) un, pateico-
�es tam, viegli saistās ar nukleīnskābēm, olbaltumvielām, 
iesaistās augu membrānās un �ek cauri šūnapvalkam
nodrošina bāzes mikroelementu vajadzību augiem un 
kompensē to trūkumu
ķīmiskā saderība ar ci�em mēslojumiem un augu 
aizsardzības līdzekļiem

ĪPAŠĪBAS

NANOKARBOKSILĀTU FORMĀ

ĀTRAS IEDARBĪBAS MIKROELEMENTU MĒSLOJUMS 
VISĀM AUGU KULTŪRĀM

SĒKLU APSTRĀDE

Graudaugi  0,1 l/t sēklu
Rapsis 0,3 l/t sēklu
Kukurūza 0,3 l/t sēklu
Pupas 0,1 l/t sēklu 

ĀRPUSSAKŅU APSTRĀDE 2-3 REIZES VEĢETĀCIJAS LAIKĀ

Graudaugi 0,05 l/ha  (cerošanas, s�ebrošanas un vārpošanas stadijās)
Rapsis  0,05-0,1  l/ha  (5-7 lapu un ziedpumpuru stadijā)
Kukurūza 0,05-0,1  l/ha  (3-5 lapu stadijā un 2 nedēļas vēlāk)
Pupas 0,05 l/ha  (3-5 lapu stadija, auga augstums 15 cm, pākstu  
  veidošanās sākums)

LIETOŠANA

3-5 reizes lielāka sazarota sakņu sistēma
veselīgas augu dīgļlapas un lielāka lapu virsma
augi labāk pārcieš klima�sko apstākļu un pes�cīdu 
radīto stresu
vairāk pārziemojušo augu
resnāki stublāji
par līdz pat 30% lielāka raža

IEGUVUMI

ēr� lietojams produkts
iekļaujams jebkurā augu apstrādes shēmā, nemainot 
ierasto mēslošanas kār�bu
lietojams pie jebkuras ūdens cie�bas un pH 3-12
nav toksisks un nekaitē apkārtējai videi

PLUSI

varš un mangāns dod enerģiju sekmīgai dīgšanai un 
a�s�bai
cinks, varš, selēns un neodīms uzlabo augu imunitā� 
un noturību gan pret ķīmisko, gan klimata izraisīto 
stresu, palīdz atjauno�es. Cinks nepieciešams kuku-
rūzai sekmīgai apputeksnēšanai.
magnijs, varš, dzelzs, molibdēns un kobalts uzlabo 
augu vielmaiņu, nodrošinot sabalansētu barošanos 
un slāpekļa izmantošanu
varam piemīt fungicīdas spējas
mangāns, dzelzs un magnijs paaugs�na fotosintēzes 
intensitā�

KĀ IEDARBOJAS

Mangāns (Mn) – 800 mg/l Dzelzs (Fe) – 500 mg/l
Magnijs (Mg) – 1300 mg/l Cinks (Zn) – 400 mg/l 
Molibdēns (Mo) – 160 mg/l Varš (Cu) – 200 mg/l 
Kobalts (Co) – 140 mg/l Selēns (Se) – 40 mg/l
Neodīms (Nd) – 50 mg/l

NANO ELEMENT

ATĻAUTS L IETOT

BIOLOĢISKAJĀ

LAUKSAIMNIECĪBĀ
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LLU MPS “Vecauce”, 2016. gads, ziemas kvieši ‘Olivin’, sēja – 17. septembris, ražas novākšana – 11. augusts.
Neatkarīgs Latvijas koopera�va pē�jums, kurā �ka salīdzināta dažādu mēslojumu efek�vitāte un kurā �ka piemērota 
sekojoša shēma:

Sēklu apstrāde: Nano ELEMENT 0,1 l/t
 Bio ELEMENT 1,5 l/t
Cerošanas stadija: Nano ELEMENT 0,1 l/ha
 Bio ELEMENT 0,5 l/ha
Vārpošanas stadija: Nano ELEMENT 0,05 l/ha

Aptuvenā aprēķinātā papildu peļņa � 80 Eur/ha.

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs, 2017. gads, 
ziemas kvieši ‘Skagen’, sēja – 15. septembris, ražas novākša-
na – 31. augusts.
Nano ELEMENT kombinācija ar Bio ELEMENT un Citra PK 
deva nelielu pieaugumu ražai un ļo� bū�sku kvalitātes 
uzlabojumu � proteīna pieaugumu no 11,9 uz 14 %.
Savukārt Nano ELEMENT kombinācija ar Bio ELEMENT gan 
uzlaboja proteīna daudzumu, gan deva bū�sku ražas pieau-
gumu, kas nodrošināja papildu peļņu 55-60 Eur/ha apmērā.

ATSAUKSMES UN PIEREDZE

Proteīns

Kontrole
8,97 t/ha

Nano ELEMENT+ 
Bio ELEMENT

9,88 t/ha

Nano ELEMENT + 
Bio ELEMENT + Citra

9,18 t/ha

Raža, t/ha

14 %

13 %

12 %
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Raža, t/ha

Kontrole Nano un Bio
ELEMENT

Kontrole ar
lapu mēslojumu

10,37
(+9,39 %)

9,18
(-3,16 %)

9,48

LAPU APSTRĀDE DĀRZEŅIEM UN AUGĻU KOKIEM, OGULĀJIEM
Visas kultūras 1 ml + 100 ml H2O (sēklu un stādu mērcēšanai pirms sēšanas, stādīšanas)

Augļu koki, ogulāji 0,1 l/ha  x 2 (ziedpumpuru un augļu un ogu veidošanas stadijās)
Zemenes 0,05-0,1 l/ha  x 2 (ziedpumpuru un ogu veidošanas stadijās)
Kartupeļi 0,05 l/ha  x 2 (kad lakstu augstums ~10cm un ziedpumpuru stadijā)
Bietes 0,1 l/ha  x 2 (saskaro�es lapām starp rindas augiem un saskaro�es lapām starp vagām)
Sīpolaugi, ķiploki 0,1 l/ha  x 2 (3-4 lapas pirmajā reizē un 2 nedēļas vēlāk)
Tomā�, paprika, gurķi 0,1 l/ha  x 3 (pēc dēstu iestādīšanas, ziedpumpuru stadijā un intensīvas ražošanas sākumā)
Burkāni 0,05 l/ha  x 2 (3-5 lapas pirmajā reizē un 2 nedēļas vēlāk)
Ķirbji, cukini 0,1 l/ha  x 3 (3-4 lapas pirmajā reizē un ik pa 2 nedēļām)

SIA “Auseklī�s” Tukuma novadā 2015. gadā Nano ELEMENT izmantoja ābeļu šķirnei „Kortland”. 
Apstrāde ar Nano ELEMENT �ka veikta divas reizes veģetācijas periodā. Pirmā apstrāde veikta augļu a�s�bas sākumā, 
otrā apstrāde augļiem sasniedzot 30% no šķirnei raksturīgā izmēra. Gan kontrole, gan izmēģinājuma rinda �ka apstrādā-
tas arī ar herbicīdiem, insek�cīdiem, kalcija nitrātu un kalcija hlorīdu.
Ar Nano ELEMENT apstrādātajā rindā ābolu ražu novāca ilgāk, jo atšķirība ar kontroles rindu bija papildu 3 tonnas. 
Apstrādāto lauku āboli bija gan vizuāli lielāki, gan ar intensīvāku krāsojumu – ape�tlīgāki. Ābelēm mazāk novēroja 
miltrasu un kraupi. Procentuāli mazāk ābolu no kopējās ražas �ka atlik� kā sulas āboli, tātad augstākās kvalitātes ābolu 
bija vairāk.

Grafikos:
K = Kontrole
K+L = lapu apstrāde ar Nano ELEMENT

19,44 22,334

Ābolu raža, t/ha

K K+L

1,8
1,98 āboli sulai

āboli pārdošanai, 
skolām
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Azotobacter chroococcum
Bacillus megaterium
Bacillus subtilis

ŠĶĪDUMS, TILPUMS - 1 l, 5 l

nesatur ģenē�ski modificētus mikroorganismus
ķīmiskā saderība ar ci�em mēslojumiem un augu 
aizsardzības līdzekļiem

ĪPAŠĪBAS

DZĪVU BAKTĒRIJU MĒSLOJUMS

Uz 1 min. iemērc
sīpolus, sēklas, 

saknes

SĒKLU, SĪPOLU, SAKŅU APSTRĀDE

Graudaugi  1,0-1,5 l/t Sīpolaugi 5 ml + 20 l H2O/kg
Rapsis 3,0 l/t Puķes 10 ml + 20 l H2O/kg
Dārzeņi 5,0 l/t Augļu koki, ogulāji, zemenes 0,5 l + 5 l H2O
Kartupeļi 1,0 l/t

LAPU APSTRĀDE
Visam 1,0 l/ha dažādās veģetācijas stadijās (pavisam 2-3 reizes)

LIETOŠANA

Visas Bio ELEMENT sastāvā esošās baktērijas ir apkārtējā 
vidē plaši sastopamas, dominantas, ar spēju ierobežot 
agresīvās patogēno baktēriju populācijas. Tām piemīt 
dabiskas aizsargspējas, kas ļauj izdzīvot sarežģītos, 
nelabvēlīgos apstākļos. Vienlaikus šīs baktērijas spēcina 
augsnē esošās vietējās populācijas, nodrošinot mikrobi-
oloģisko daudzveidību.
Slāpekli fiksējošie mikroorganismi Azotobacter chroo-
coccum ir baktēriju grupa ar fermentu sistēmas palīdzību 
piesaista gaisā esošo molekulāro slāpekli un pārvērš to 
augiem uzņemamā formā, t.i., palielina augsnes auglību. 
Piedevām tās sintezē vairākas bioloģiski ak�vas vielas, 
hormonus, to skaitā arī auksīnus, s�mulējot augu 
augšanu un a�s�bu.
Fosforu mobilizējošie mikroorganismi spēj augsnē esošo 
neuzņemamo fosforu pārvērst uzņemamā formā. 
Bacillus megaterium baktērijas sadala organiskās vielas 
un atbrīvo tajās esošo fosforu, pārvēršot to šķīstošos 

fosforskābes sāļos. Tā rezultātā fosforskābes savienojumi 
kļūst augiem uzņemami.
Kāliju mobilizējošie Bacillus subtilis ir baktērijas, kas ļauj 
augiem no augsnē esošajiem nešķīstošajiem savienojum-
iem iegūt kāliju. Šīm baktērijām piemīt ļo� spēcīgas 
fungicīdās īpašības. Ar pašu saražotajām an�bio�kām un 
fermen�em tās spēj pilnībā bloķēt patogēnās sēnes un 
neļauj tām iekļūt augā vai dzīvot uz auga virsmas.
Bio ELEMENT ir augsnes auglības pamats. Jānovērtē 
augsnes struktūra, smarža, krāsa, dzīvo būtņu klātbūtne, 
salmu sadalīšanās pakāpe. Sākot ar otro Bio ELEMENT 
lietošanas gadu iespējams samazināt minerālmēslojuma 
devas, iegūstot labāku ražas kvalitā� un veselākus augus, 
jo augsnē esošā mikroflora ir veselāka un gatava 
pārstrādāt lielāku barības vielu apjomu. Sliktos laika 
apstākļos augi nesagurs un turpinās izmantot barības 
vielas.

bio
ELEMENT

ak�vizē augsnē un augu gumiņos esošās baktērijas 
pārvērš NPK augiem viegli uzņemamā formā
jaunajiem augiem palīdz uzkrāt cukurus un viegli 
asimilēt barības elementus
normalizē augsnes mikrofloru, vājina patogēnus

KĀ IEDARBOJAS

uzlabota augsnes struktūra un mikroflora
uzlabota augu dīgtspēja un pārziemošana
par 2-5% lielāka sazarota sakņu sistēma
veselīgi augi
resnāki stublāji
mazāk sūnu un lielāks augsnes pH līmenis

IEGUVUMI

ATĻAUTS L IETOT

BIOLOĢISKAJĀ

LAUKSAIMNIECĪBĀ SĒKLU, SĪPOLU, SPRAUDEŅU APSTRĀDEI UN 
ĀRPUSSAKŅU MĒSLOŠANAI

BIO ELEMENT

6



ATSAUKSMES UN PIEREDZE

LAAPC Pēterlaukos, 2014. gads, vasaras kvieši ‘Taifun’.
Izcils ražas pieaugums, veģetācijas periodā pie AAL pievienojot Bio ELEMENT:
22.05. BBCH 31-32, pirmā un otrā mezgla stadijā � 1,0 l/ha
10.06. BBCH 39-41, karoglapas izveidošanās stadijā � 0,5 l/ha

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs. 2017. gads. Lauka pupas ‘Fuego’.
Jaunākais no mūsu izmēģinājumiem ar lauka pupām, kas atkārto� pierāda Bio ELEMENT kombinācijas ar Nano ELEMENT 
efek�vitā�. Turklāt izcilais ražas pieaugums panākts par spī� kļūdām pie izsējas un ilgstošajam sausumam sākuma 
a�s�bas stadijās. Ražas pieaugumu deva ne �kai lielais pākstu skaits uz auga, bet arī sadīgušo augu skaits.
Ekonomiskais ieguvums, pupu audzēšanā izmantojot Nano ELEMENT un Bio ELEMENT, ir 150-250 Eur/ha, atkarībā no 
pupu pārdošanas cenas.

Proteīns

Kontrole
7,025 t/ha

Bio ELEMENT
7,846 t/ha

Raža, t/ha

13 %

12 %

6,0 7,0 8,0

Raža, t/ha

Kontrole
4,85 t/ha

Nano ELEMENT + 
Bio ELEMENT

6,67 t/ha

Vid. pākstu skaits 
uz viena auga
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13.06. BBCH 45-49, kad atveras karoglapas maksts sāni � 1,0 l/ha.
Bio ELEMENT deva ražas pieaugumu +0,821 t/ha (+11,68 %), 
saglabājot kvalitātes rādītāju līmeni. 
Bio ELEMENT izmaksas veidoja 55,00 Eur/ha, kas nozīmē papildu 
peļņu vidēji 65-75 eiro/ha apmērā.

Kontrole Ar Nano un Bio ELEMENT

BIO ELEMENT

2020. gada ziemas rapsis Tukuma novadā.
Saimniecībā ir vairāki lauki, kas �ek mēslo� pēc vienas shēmas, bet 
vienam laukam rudenī rozetes stadijā papildus �ka iedots 
1 l/ha Bio ELEMENT augu ieziemošanai un cukuru uzkrāšanai. 
Aprīlī papildus migloja 0,5 l/ha Bio ELEMENT, lai augi labāk izmantotu 
barības vielas pavasara temperatūru svārs�bu laikā. 
Saimnieks šo lauku novērtējā kā vislabāko savā saimniecībā. 
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nano
izmērs

izejvielu
�rība

nekaitē
videi

citrātu
forma

Mēslošanas shēmas katram laukam piemērojam individuāli saskaņā ar augu vajadzībām. 

• Nodrošina makro un mikro elementu nepieciešamību
• Bū�ski samazina herbicīdu, slāpekļa un laika apstākļu radīto stresu
• Bio ELEMENT samazina Fusarium sēnīšu slimību izpla�bu
• Pagarina ziedēšanu un vālīšu veidošanos un nobriešanu
• Par 20 % paaugs�na ražu, uzlabo ražas kvalitā� un cietes sagremojamību gatavajā skābbarībā

Dabiskie helā� uz citronskābes bāzes, kas nodrošina barības elementu 
dabisko līdzsvaru augos un ir ar ļo� augstu izmantošanos.

nano
ELEMENT



• hlorofila ražošanas atslēgelements
• �eši sais�ts ar ganību tetāniju
• uzlabo fosfora izmantošanu un mobilitā�
• daudzu auga fermentu sastāvdaļa un ak�vators
• paaugs�na dzelzs izmantošanos
• ietekmē augu nobriešanas agrumu un vienmērīgumu

Magnijs

• obligā� nepieciešams ziedputekšņu veidošanai un  
 ziedu irbuļu augšanai un a�s�bai
• bū�sks sēklu un šūnu sieniņu veidošanā
• veicina nogatavošanos
• nepieciešams cukuru pārvietošanai
• ietekmē slāpekli un ogļhidrātus

Bors

• ie�lpst aminoskābju sastāvā
• piedalās fermentu un vitamīnu veidošanā
• veicina tauriņziežu gumu veidošanos uz saknēm
• palīdz veido�es sēklām
• nepieciešams hlorofila veidošanai

Sērs
Varš
• vairākos augu procesos darbojas kā katalizators
• galvenā loma fotosintēzes procesā
• galvenā loma reproduk�vajā a�s�bā
• ne�eši piedalās hlorofila veidošanā
• paaugs�na cukuru daudzumu
• spilg�na krāsu
• uzlabo augļu un dārzeņu garšu

• veicina hlorofila veidošanos
• skābekļa transportētājs
• piedalās šūnu veidošanā un augšanā

Dzelzs

• s�mulē slāpekļa fiksācijas procesus
• ak�vizē fermentus un labvēlīgi ietekmē enerģijas   
 apmaiņas  procesus
• palielina augu sausumizturību

Kobalts
• nepieciešams nitrātus samazinošo fermentu veidošanā
• veicina tauriņziežu gumu veidošanos uz saknēm
• nepieciešams, lai neorganiskos fosfātus pārvērstu  
 organiskā formā

Molibdēns

• noteiktas fermentu sistēmas daļa
• veicina hlorofila sintēzi
• palielina P un Ca pieejamību

Mangāns

Cinks
• nozīmīgs augšanas hormoniem un fermentu sistēmai
• nepieciešams hlorofila veidošanai
• nepieciešams ogļhidrātu veidošanai
• nepieciešams cietes veidošanā
• palīdz veido�es sēklām

CITRA

LAPU
MĒSLOJUMI

NODROŠINA
AUGU

PAMATVAJADZĪBAS

SAMAZINA AAL UN 
LAIKA APSTĀKĻU 
RADĪTOS STRESUS

DABISKU HELĀTU
FORMA UZ

CITRONSKĀBES BĀZES

ĀTRI NOKĻŪST
AUGU ŠŪNĀS

TIEK PILNĪBĀ IZMANTOTI

CITRA

Citra Complex ir šķidrie lapu mikroelementu kompleksi, 
kas paredzē� miglošanai pa lapām. To sastāvā ir metālu 
mikroelemen� nanokarboksilātu formā, slāpeklis, sērs un bors. 
Šāds komplekss nodrošina bū�sku ražas pieaugumu visām augu 
kultūrām. 
Pateico�es īpašajam sastāvam un nesējvielai citronskābei, 
Citra Complex pilnvēr�gi nodrošina augu augšanu un 
a�s�bu, palīdz augiem veiksmīgāk izmantot NPK un ir nozīmīga 
augu piebarošanas daļa.

Citra preparā� nodrošina:
• ļo� labu barības vielu izmantošanos
• strauju barības elementu asimilēšanos caur lapām
• uzlabotu augsnes mikrofloras darbību
• labas ražas.

Visi Citra grupas preparā� ir pieejami šādos 
iepakojumos: 1 l / 5 l / 10 l / 20 l / 50 l / 200 l / 1000 l.
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Kompleksais mēslojums, kas izveidots īpaši rūpējo�es par Latvijas vidi un dabu.
Citra Complex Universal mēslojuma nesējviela ir citronskābe, kuras molekulas sais�tas ar deviņiem nano 
izmēra mikroelemen�em un slāpekli. Šāda universāla mēslojuma kombinācija nodrošina 100% 
izmantošanos augos šūnu līmenī. Svarīgi, ka šis nav s�mulators, kas izjauc augu dabisko a�s�bu.
Citronskābe ir viena no dabā visbiežāk sastopamajām organiskajām skābēm. Tā atrodama ne �kai citronos, 
bet arī daudzos citos augļos un ogās (jāņogās, brūklenēs, pīlādžogās), biešu sulā, vīnā, skujās un citur. 
Citronskābei ir liela nozīme bioķīmijā, jo citrāta joni ir ļo� svarīgi trikarbonskābju cikla starpproduk� (šo ciklu 
sauc arī par citronskābes ciklu; pateico�es šim procesam, organismā no�ek enerģijas iegūšana no glikozes 
jeb šūnu elpošana).
PRIEKŠROCĪBAS
• Uzlabo augu imunitā� un izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un slimībām.
• Paaugs�na augu salizturību un ziemcie�bu, s�mulē to augšanu un a�s�bu, paaugs�na stresnoturību,  
 palielina ražu un iegūtās produkcijas kvalitā�.
• Pagarina ražas uzglabāšanas ilgumu. 

CITRA COMPLEX UNIVERSAL
N – 16,0 % Mg – 0,12 % S – 2,3 % B – 0,23 % Co – 0,03 %
Mn – 0,5 % Cu – 0,5 % Fe – 2,2 % Mo – 0,07 % Zn – 0,6 %

Speciālais mēslojums eļļas kultūru ārpussakņu mēslošanai. 
CITRA COMPLEX EĻĻAS KULTŪRĀM ārpussakņu barošanas ieviešana audzēšanas tehnoloģijā pozi�vi 
ietekmē augu tauku saturu. Bez makro un mikroelementu kompleksa CITRA COMPLEX EĻĻAS KULTŪRĀM 
mēslojums satur arī boru un varu, kas paaugs�na eļļas saturu sēklās, un cinku, kas pozi�vi ietekmē augu 
fosfolipīdu saturu. 
PRIEKŠROCĪBAS 
• Lietošana sējumos bū�ski paaugs�na augu izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un patogēnajiem  
 organismiem. 
• Paaugs�na ziemas rapša imunitā� un ziemcie�bu, s�mulē tā sakņu sistēmas a�s�bu, uzlabo ūdens  
 līdzsvaru. 
• Paaugs�na ražas kvalitātes (eļļainība) un kvan�tātes rādītājus.

UZ DABISKAS
CITRONSKĀBESBĀZES

CITRA COMPLEX EĻĻAS KULTŪRĀM
N – 2,5 % Mg – 0,3 % S – 2,1 % B – 0,28 % Co – 0,02 %
Mn – 1,4 % Cu – 0,5 % Fe – 0,6 % Mo – 0,5 % Zn – 0,4 %

Kultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Rudenī ziemas rapsis: 5-7 lapu stadija
Pavasarī: 5-7 lapu stadijas sākums, ziedpumpuru stadija
3-4 lapu stadija
5-7 lapu stadija

Rapsis

Saulespuķes

Deva

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

CITRA COMPLEX
JAUNUMS!

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

• graudaugiem, griķiem
• rapsim
• kukurūzai
• pākšaugiem
• zālājam

• tomā�em, gurķiem, salā�em, selerijām, ķirbjiem 
• kartupeļiem, burkāniem, bietēm, redīsiem
• kāpos�em, brokoļiem

• zemenēm
• augļu kokiem un ogulājiem
• dekora�vajiem augiem, ziediem

IEPAKOJUMS: 10 l

IEPAKOJUMS: 10 l

PIELIETOŠANA
• 1-2 l/ha 3-4 reizes veģetācijas periodā. 
Jo lielāka lapu virsma, jo lielāka produkta deva jālieto. Īpaši nepieciešams agrīnās veģetācijas fāzēs līdz ziedēšanai. Augu apstrādi 
labāk veikt jau iepriekš – vēl pirms parādās pirmās minerālbarības elementu trūkuma iezīmes, kā arī augšanas un a�s�bas kri�skajās 
fāzēs, kad barības elementu trūkums var novest pie bū�skiem ražas zaudējumiem un ražas kvalitātes paslik�nāšanās.
Paredzēts gan lietošanai piemājas dārzos, gan profesionāliem augu audzētājiem. Izmantojams visām lauksaimniecības kultūrām:
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Satur graudaugu kultūru augšanai un a�s�bai nepieciešamos mikro un makroelementus augiem viegli 
uzņemamā formā.
PRIEKŠROCĪBAS
• Bū�ski paātrina fermentu reakcijas, atdzīvina vielmaiņu, uzlabo elpošanas intensitā�, bio un fotosintēzi. 
• Paaugs�na augu salizturību un ziemcie�bu, s�mulē to augšanu un a�s�bu, paaugs�na stresnoturību,  
 palielina ražu un iegūtās produkcijas kvalitā�. 
PIELIETOŠANA
Graudaugu apstrādi labāk veikt jau iepriekš – vēl pirms parādās pirmās minerālbarības elementu trūkuma 
iezīmes, kā arī augšanas un a�s�bas kri�skajās fāzēs, kad barības elementu trūkums var novest pie 
bū�skiem ražas zaudējumiem un ražas kvalitātes paslik�nāšanās.

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

CITRA COMPLEX GRAUDAUGIEM
N – 2,5 % Mg – 0,4 % S – 2,4 % B – 0,29 % Co – 0,02 %
Mn – 1,3 % Cu – 1,0 % Fe – 0,6 % Mo – 0,5 % Zn – 0,4 %

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Cerošanas stadija
S�ebrošanas stadija
Piengatavības stadijas sākums

Kvieši, rudzi, 
mieži, auzas, 
griķi u.c.

1,0-1,5 
l/ha

CITRA COMPLEX PĀKŠAUGIEM pilnībā apmierina pākšaugu vajadzību pēc pamata mikroelemen�em. 
Piemēram, molibdēns spēlē īpašu lomu pākšaugu ražas palielināšanā, uzlabo slāpekļa apmaiņu augos, 
piedalās olbaltumvielu veidošanā, veicina fotosintēzes un slāpekļa fiksācijas procesus. 
PRIEKŠROCĪBAS 
• Paaugs�na pākšaugu kultūru (sojas, zirņu, aunazirņu u.c.) izturību pret sēnīšu un baktēriju slimībām,   
 sausumu un ekstrēmām gaisa temperatūrām. 
• Veicina slāpekļa fiksāciju no gaisa, uzlabo hlorofila sintēzi un ak�vizē fotosintēzi. 
• Paaugs�not olbaltumvielu daudzumu sēklās, uzlabo ražas kvalitātes rādītājus.
• Palielina pākšu daudzumu un kopējo veģeta�vo masu, tādējādi paaugs�not pākšaugu ražīgumu.

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

CITRA COMPLEX PĀKŠAUGIEM
N – 3,0 % Mg – 0,4 % S – 2,1 % B – 0,27 % Co – 0,04 %
Mn – 1,3 % Cu – 0,4 % Fe – 0,6 % Mo – 1,3 % Zn – 0,3 %

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
3-4 lapu stadija
Auga augstums ≈15 cm
Pākstu veidošanās sākums

Lucerna, āboliņš, vīķi, 
zirņi, pupas, soja u.c.

1,0-1,5 
l/ha

CITRA COMPLEX

Šķidrais kompleksais mikro un makro elementu mēslojums atbilst visām kukurūzas fizioloģiskajām 
vajadzībām un nodrošina tās augšanu un a�s�bu. 
PRIEKŠROCĪBAS 
• Nodrošina sabalansētu barošanu, samazina stresa ietekmi pēc apstrādes ar augu aizsardzības līdzekļiem,  
 paaugs�na kukurūzas ražas pieaugumu un uzlabo tās kvalitātes rādītājus. 
PIELIETOŠANA
Svarīgākais periods kukurūzas a�s�bā ir fāze ar 3-5 īstajām lapām. Barošanas nesabalansē�bu šajā periodā 
gandrīz nav iespējams kompensēt auga a�s�bas nākamajos periodos, jo �eši šajā periodā veidojas ģener-
a�vie orgāni, kas nosaka nākotnes ražīgumu. Nākamā kri�skā fāze ir 7-9 lapas, un �eši šajā periodā papildu 
barošana uzlabo kukurūzas vālīšu piepildījumu.

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

CITRA COMPLEX KUKURŪZAI
N – 2,4 % Mg – 0,2 % S – 2,7 % B – 0,26 %
Mn – 1,4 % Cu – 1,0 % Fe – 1,1 % Zn – 0,8 %

DevaKultūra
3-4 lapu stadija
5-7 lapu stadija

Kukurūza 1,0-1,5 l/ha

Ārpussakņu mēslošanas stadijas

IEPAKOJUMS: 10 l

IEPAKOJUMS: 10 l

IEPAKOJUMS: 10 l

11



Bojāts augs. Vesels augs

CITRA COMPLEX

PIEREDZE

CITRA COMPLEX DĀRZEŅIEM pilnībā apmierina dārzeņu un augļu nepieciešamību pēc pamata 
mikroelemen�em. Dzelzs, mangāna, cinka, vara, bora un molibdēna nodrošināšana pozi�vi ietekmē 
dārzeņu un augļu kvalitā�, garšas īpašības, ražību un ražas uzglabāšanas ilgumu. 
PRIEKŠROCĪBAS 
• Paaugs�na iegūtās produkcijas ražu. 
• Veicina agrāku ziedēšanu, aizmetņu veidošanos un ātrāku dārzeņu un augļu nogatavošanos.
• Samazina ražā esošo nitrātu daudzumu.
• Paaugs�na imunitā� un stresnoturību.

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

CITRA COMPLEX DĀRZEŅIEM
N – 2,5 % Mg – 0,3 % S – 2,0 % B – 0,28 % Co – 0,02 %
Mn – 1,4 % Cu – 0,5 % Fe – 0,6 % Mo – 0,5 % Zn – 0,4 %

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas

Kartupeļi

Gurķi

Sīpolaugi,
ķiploki

Kāpos�

Bietes

Burkāni

Tomā�

Ķirbji

Lakstu augstums ≈10 cm
Ziedpumpuru stadija
Pēc ziedēšanas
3-6 īstās lapas
Ziedpumpuru stadija
Augļu veidošanās sākums
3-6 īstās lapas
Sīpola veidošanās sākums
Sīpols vai stublājs sasniedzis 50 % no raksturīgā diametra
2-4 īstās lapas
Galviņas veidošanās sākums
Vēl nenobriedusi galviņa
4-6 īstās lapas
Lapas starp augiem vagā, rindā sāk saskar�es
Lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es
2-3 īstās lapas
Lapas starp augiem vagā, rindā sāk saskar�es
Lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es
3-4 īstās lapas
8-9 īstās lapas
Ziedpumpuru stadija
Augļu veidošanās sākuma stadijas
2-3 reizes veģetācijas periodā

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

2,0-3,0 l/ha

1,0-1,5 l/ha

Z/S UPESLĪČI PIEREDZE, 2019. GADS

Pavasarī (3-4 lapu stadijā) ziemas ķiploki �ka nomiglo� ar  lapu 
mēslojumu Nano ELEMENT, Citra NPK un Citra Complex Dārzeņiem, kā arī 
ar Bio ELEMENT, lai augs �ktu pamodināts pēc ziemošanas un sāktos 
veģetācija. 
Maija sākumā �ka konstatēts, ka ziemas ķiplokiem ir sīpolu kakla puve 
(Botryotinia sguamosa), kas pārsvara novērojama veģetācijas perioda 
beigās. Lai sīpolu kakla puvi novērstu divas reizes ar 10 dienu starpību �ka 
miglots LS1 kopā ar lapu mēslojumu Nano ELEMENT un 
Citra Complex Dārzeņiem.
LS 1 veiksmīgi �ka galā ar sakņu kakla puvi, nodrošinot ražu 5,5 t/ha, kamēr 
pārbaudes laukā, kur LS1 ne�ka miglots, nopuva 70% augu. 

2019. gada 24. aprīlis.

IEPAKOJUMS: 1 l
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CITRA

Šķidrais kompleksais mēslojums ārpussakņu papildmēslošanai.  
PRIEKŠROCĪBAS 
• fosfora un kālija viegli uzņemamo formu sabalansēta proporcija
• op�māli nodrošina augu barošanos to a�s�bas kri�skajās fāzēs
• s�mulē sakņu sistēmas a�s�šanos (īpaši organoģenēzes sākotnējos posmos)
• paaugs�na augu ziemcie�bu un salizturību
• nodrošina augstu ražīgumu un kvalitā�
• nesatur hloru

Cerošanas stadija 
Veģetācijas atjaunošanās stadija 
3-5 lapu stadija
Rozetes veidošanās
Stublāja veidošanās
Ziedpumpuru stadija
4-8 lapu stadija
10-12 lapu stadija
Pirms lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es 
Sāndzinumu veidošanās stadija
Pirms lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es 
Augu a�s�bas stadija pēc ziedēšanas
2-3 īsto lapu veidošanās stadija
7-10 dienas pēc pirmās apstrādes
7-10 dienas pēc otrās apstrādes

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas

Graudaugi

Kukurūza

Rapsis

Bietes

Kartupeļi

Ci� dārzeņi

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

2,0-3,0 l/ha

CITRA NPK
10 – 7,5 – 10

Šķidrais kompleksais mēslojums ārpussakņu papildmēslošanai.  
PRIEKŠROCĪBAS 
• palīdz augiem izturēt īslaicīgu sausumu
• paaugs�na izturību pret salu
• pozi�vi ietekmē fotosintēzi
• palielina izturību pret veldri
Kālija trūkums primāri ietekmē augu reproduk�vo orgānu a�s�bu. Tiek kavēta sēklaizmetņu a�s�ba un 
a�ecīgi arī sēklu ražai ir slikta kvalitāte.
Ārēji kālija trūkuma pazīmes parādās apgrieztā veidā: vispirms lapu malas dzeltē, tad kļūst brūnas, dažkārt 
ar sarkaniem vai rūsas krāsas iekļāvumiem, tad lapas izskatās apdegušas un mirst. Kālija trūkums noved pie 
šūnu nevienmērīgas a�s�bas, tāpēc lapas kļūst rievotas. Kartupeļu lapas �piski iekrāsojas bronzas krāsā. 
Kālija trūkums vizuāli parādās augšanas sezonas vidū, kad samazinās mēslojuma efek�vitāte.
Graudaugu apstrāde ar Citra K piengatavības stadijā bū�ski palielina graudu masu.

Veģetācijas atjaunošanās stadija 
Piengatavības stadija
3-5 lapu stadija
Rozetes veidošanās
Stublāja veidošanās
Ziedpumpuru stadija
4-8 lapu stadija
10-12 lapu stadija
Pirms lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es 
Sāndzinumu veidošanās stadija
Pirms lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es 
Augu a�s�bas stadija pēc ziedēšanas
2-3 īsto lapu veidošanās stadija
7-10 dienas pēc pirmās apstrādes
7-10 dienas pēc otrās apstrādes

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas

Graudaugi

Kukurūza

Rapsis

Bietes

Kartupeļi

Ci� dārzeņi

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

2,0-3,0 l/ha

CITRA K
2 – 0 – 13

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

IEPAKOJUMS: 10 l

IEPAKOJUMS: 5 l

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

JAUNUMS!
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Augstvēr�gs šķidrais mikromēslojums, paredzēts ārpussakņu apstrādei. 
PRIEKŠROCĪBAS 
Līdzsvarota kālija un silīcija kombinācija:
• uzlabo lapu izkārtojumu uz stublāja a�ecībā pret gaismu
• uzlabo cukuru uzkrāšanos augos
• pas�prina noturību pret veldri
• samazina augu saslimšanas ar patogēniem un sakņu parazī�em
• uzlabo izturību pret abio�skajiem stresiem (smagie metāli, sāļa augsne,  sausums, augsta un zema 
temperatūra, UV starojums u.c.)
Silīcijs uztur ūdens līdzsvaru augos, paaugs�na fotozintēzes efek�vitā�, uzlabo lapu pozicionējumu, 
samazina ūdens iztvaikošanu no lapu virsmas. Op�māla silīcija nodrošināšana veicina efek�vāku ūdens 
izmantošanu organisko vielu sintēzē. 
Silīcijs lapās nogulsnējas kā 2,5 µm biezs slānis telpā �eši zem plānā ku�kulas slāņa, tādējādi uz lapas 
virsmas izveidojot dubultu ku�kulāro un silīcija aizsargkārtu. Silīcija uzkrāšana palīdz augiem izturēt abiot-
iskos un bio�skos stresus.
Silīcija galvenā funkcija ir auga izturības pret nelabvēlīgiem apstākļiem palielināšana, kas izpaužas kā 
epidermas audu sabiezēšana (mehāniskā aizsardzība), sakņu sistēmas augšanas un a�s�bas paātrināšana 
(fizioloģiskā aizsardzība), toksisko savienojumu sais�šana (ķīmiska aizsardzība) un bioķīmiskās izturības pret 
stresu palielināšana (bioķīmiska aizsardzība), augstas temperatūras iedarbības samazināšana (termiskā 
aizsardzība).
Silīcijs bū�ski ietekmē augu lapu atdzišanu. Lapu apstrāde ar silīciju atvieglo siltuma slodzi paaugs�nātā 
temperatūrā un ievērojami samazina lapu temperatūru – par 3-4 grādiem.
Daudzi pē�jumi ir parādījuši, ka silīcijs ir efek�vs dažādu augu sēnīšu un baktēriju slimību apkarošanā. 
Piemēram, tas palielina rīsu izturību pret plašu sēnīšu slimību patogēnu klāstu (fuzarioze u.c.) un samazina 
miltrasas sastopamību gurķos, miežos un kviešos. Silīcijs arī uzlabo augu izturību pret kaitēkļiem.
Kālijs sais�ts ar aminoskābēm un olbaltumvielu apmaiņu, ietekmē ogļūdeņražu veidošanos fotosintēzes 
procesā. Pas�prina izturību pret sausumu, slimībām un salu.
Silīcija deficīts daudziem augiem rada augšanas, a�s�bas un reproduk�vo funkciju traucējumus.
Graudaugu kultūras silīcija trūkuma gadījumā daudz mazāk ir pasargātas no veldres. 
Kālija trūkums ietekmē, pirmkārt, reproduk�vo orgānu a�s�bu. Tiek aizkavēta sēklaizmetņu a�s�šanās, 
bet iegūstamai sēklai ir slik� kvalitātes rādītāji. Kālija trūkuma gadījumā šūnas aug nevienmērīgi, kas ir lapu 
čokurošanās un kupolveidīgās formas cēlonis.

CITRA Si+K
Si –  8 % (92 g/l), K –  4 % (52 g/l)

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Cerošanas stadija 
S�ebrošanas stadija
Karoglapas stadija 
3-7 lapu stadija
7-9 lapu stadija
5-8 lapu stadija
Stublāja pagarināšanās stadija
Ziedpumpuru stadija
3-5 īsto lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
Pākstu veidošanās sākums
2-3 reizes veģetācijas periodā
Pirms ziedēšanas
10-12 dienas pēc pirmās apstrādes
10-12 dienas pēc otrās apstrādes
Pirms ziedēšanas
10-12 dienas pēc pirmās apstrādes
10-12 dienas pēc otrās apstrādes

Kvieši, 
mieži

Kukurūza

Rapsis

Pākšaugi

Ķirbji

Dārzeņi

Augļu koki, 
ogulāji

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

2,0-3,0 l/ha

IEPAKOJUMS: 10 l

CITRA
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CITRA

Universāls viegli absorbējams šķidrais mikromēslojums pret cinka nepie�eka-
mību ju�go lauksaimniecības kultūru ārpussakņu papildbarošanai.
PRIEKŠROCĪBAS
• paaugs�na visu lauku, dārzeņu un augļu kultūru ražu
• pazemina augu saslimšanu ar sēnīšu slimībām
• paaugs�na augļu un ogu kultūru cukuro�bu
• uzlabo augu izturību pret karstumu, sausumu un salu
• paaugs�na ogļhidrātu, cietes un proteīnu vielu saturu augos
Cinks ir daudzu fermentu sastāvā. Tas piedalās hlorofila veidošanā un veicina 
vitamīnu sintēzi, tāpēc papildu barošana ar cinku veicina augu augšanu. Cinks 
spēlē nozīmīgu lomu augu organismos no�ekošajos oksidēšanas-reducēšanas 
procesos. Cinka trūkums noved pie fosfora apmaiņas traucējumiem – pieaug 
neorganiskā fosfāta saturs, palēninās tā pārveidošana organiskajās formās.
Cinka nepie�ekamības pazīmes augā ir starpdzīslu hlorozes a�s�ba, auga 
augšanas kavēšanās, sēklu nobriešanas procesa traucējumi. Kukurūzai starp 
lapas dzīslām parādās skaidras dzeltenās svītras (bal�e plankumi), jaunās lapas 
gaiši dzeltenas vai baltas. Augļu kokiem atmirst pumpuri un dzinumi, krīt lapas. 

Inova�vs mikromēslojums magnija trūkuma kompensēšanai 
ar ārpussakņu papildmēslošanas palīdzību. 
PRIEKŠROCĪBAS 
• ievērojami paaugs�na augu izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem
• uzlabo fotosintēzes un elpošanas procesus
• paaugs�na augu rezistenci un imunitā�
Magnijs ietekmē visus procesus augu šūnās, kur no�ek ķīmiskās enerģijas 
nodošana un tās uzkrāšana (fotosintēze, elpošana, glikolīze u.c.). Kopā ar 
kalciju magnijs piedalās šūnu sieniņu pek�nvielu uzbūvē. Vairāk kā 300 
fermen� �ek ak�vizē� pateico�es magnija specifiskai savieno�bai kompleksos. 
Magnijs pozi�vi ietekmē fosfora pārnešanu un uzņemšanu.
Magnija trūkuma pazīmes īpaši bieži �ek novērotas vieglajās augsnēs. Pie tām 
pieskaitāma veco lapu starpdzīslu hloroze – lapas kļūst cietas un trauslas, 
priekšlaicīgi kalst un krīt. Ass magnija tŗukums izsauc marmora lapu efektu. 
Magnijs ir ļo� nepieciešams kultūrām, kas no augsnes paņem ļo� daudz kālija – 
cukurbietēm, vīnogām, kartupeļiem, siltumnīcu kultūrām.

CITRA Zn
Nanokarboksilā�: Zn – 6 % (72 g/l), N – 2 % (24 g/l) 

CITRA Mag

CITRA Zn un Citra Mag lietošana

Nanokarboksilā�: Mg – 10 % (120 g/l), N – 2 % (24 g/l)

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Cerošanas stadija 
S�ebrošanas stadija
Graudu nogatavošanās stadija 
3-7 lapu stadija
2 nedēļas pēc pirmās apstrādes
5-7 lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
3-5 īsto lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
Pupu nogatavošanās stadija
3-4 lapu stadija
Sīpola veidošanās sākums 
Sīpols vai stublājs sasniedzis 50 % no raksturīgā diametra
Lakstu augstums �10 cm
Ziedpumpuru stadija
Sakņu veidošanas stadija
Ziedpumpuru stadija
Intensīvas ražošanas sākums

Kvieši, 
mieži

Kukurūza

Rapsis

Pākšaugi

Ķiploki, sīpoli

Kartupeļi

Tomā�

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

UZ DABISKAS 

CITRONSKĀBES

BĀZES

IEPAKOJUMS: 10 l

IEPAKOJUMS: 10 l
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Šķidrais mikromēslojums, kas izskauž bora nepie�ekamību lauksaimniecības kultūrās. Ārpussakņu papild-
barošanai.
PRIEKŠROCĪBAS
• regulē apputeksnēšanos
• regulē oglekļa un proteīnu metabolismu
• s�mulē hormonu sintēzi
• uzlabo augu produk�vitā� un ražas kvalitā�
• uzlabo imunitā� un izturību pret bakteriālajām slimībām
• pagarina uzglabāšanas ilgumu
Bora nepie�ekamība noved pie:
• fenolu uzkrāšanās (toksiski vielmaiņas savienojumi)
• ģenera�vo orgānu a�s�bas traucējumiem � samazinās ziedu un putekšņu daudzums, �e nea�stās
• pākstu un sēklu daudzuma samazināšanās (rapsim), sakņu puves (dārzeņiem), lapu deformēšanās.

CITRA Bors
B – 11,0 % (132 g/l), N – 4,5 %

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
4-6 lapu stadija
Veģetācijas atjaunošanās
Ziedpumpuru stadija
7-10 lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
Pupu nogatavošanās stadija
Karoglapas stadija
Pirms vārpošanas
2-3 reizes veģetācijas periodā
Ziedpumpuru stadija
2 nedēļas pēc asnu izdīgšanas
2 reizes ik pēc 7-10 dienām

Rapsis

Kukurūza

Pākšaugi

Graudaugi

Ķirbji
Kartupeļi

Dārzeņi

1,0-1,5 l/ha

1,0 l/ha

1,0-1,5 l/ha

0,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha
1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Cerošanas stadija 
S�ebrošanas stadija
Graudu nogatavošanās stadija 
3-7 lapu stadija
2 nedēļas pēc pirmās apstrādes
5-7 lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
3-5 īsto lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
Pupu nogatavošanās stadija
2-3 reizes veģetācijas periodā
Lakstu augstums �10 cm
Ziedpumpuru stadija
Sakņu veidošanas stadija
Ziedpumpuru stadija
Intensīvas ražošanas sākums

Kvieši, 
mieži

Kukurūza

Rapsis

Pākšaugi

Tauriņzieži

Kartupeļi

Tomā�

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

Augiem viegli uzņemams molibdēna mikromēslojums lauksaimniecības kultūrām. Ārpussakņu papild-
barošanai.
PRIEKŠROCĪBAS
• labāka gaisa slāpekļa piesaiste sakņu gumiņos
• bagātāka slāpekļa apmaiņa augos
• vairāk proteīna graudos, vitamīnu un cukuru dārzeņos
• labāka izturība pret salu un sausumu
Molibdēns bieži �ek saukts par slāpekļa metabolisma mikroelementu. Tā nepie�ekamības gadījumos, kas ir 
diezgan �piski skābās augsnēs, augi akumulē lielus nitrātu daudzumus un normāla augu vielmaiņa kļūst 
neiespējama � �ek kavēta augu augšana un hlorofila sintēze. Molibdēnam ir ļo� liela loma atmosfēras 
slāpekļa piesaistē augu sakņu gumiņos. Molibdēna trūkuma gadījumā augu augšana ir kavēta, ziedēšana ir 
novēlota, lapas kļūst gaiši zaļas, vēlāk brūnē un atmirst.

CITRA Mo
Nanokarboksilā�: Mo – 2,0 % (24 g/l), N – 2,0 % (24 g/l)

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

CITRA

IEPAKOJUMS: 10 l

IEPAKOJUMS: 10 l
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CITRA

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Cerošanas stadija 
S�ebrošanas stadija
Ziedkopas veidošanās fāze
Ziedpumpuru stadija
3-5 lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
Pirms lapas starp  augiem vagā, rindā sāk saskar�es 
Pirms lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es 
Lakstu augstums �10 cm
Ziedpumpuru stadija
Sakņu veidošanas stadija
Ziedpumpuru stadija
Intensīvas ražošanas sākums
Sakņu veidošanās sākums
Intensīva sakņu augšana
Pirms lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es
3-5 lapu stadija
Galviņas veidošanās stadija
Nenobriedusi, atvērta galviņa
3-4 reizes veģetācijas periodā

2-3 reizes veģetācijas periodā
Pirms ziedēšanas
Atkārtot 2 x ik pēc 10-12 dienām

Labība

Rapsis

Pākšaugi

Bietes

Kartupeļi

Tomā�

Burkāni

Kāpos�

Ķirbji

Ķiploki

Ogulāji

1,0-1,5 l/ha

1,5-2 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

2,0 l/ha

2,0 l/ha

2,0-3,0 l/ha

Viegli absorbējams šķidrais mikromēslojums visu lauksaimniecības kultūru ārpussakņu papildbarošanai 
kalcija trūkuma novēršanai. Nesatur hloru.
PRIEKŠROCĪBAS
• pozi�va ietekme uz fotosintēzi
• uzlabo izturību pret veldri
• pasargā no augļu plaisāšanas
• pagarina uzglabāšanas ilgumu
Kalcijs ak�vizē fermenta�vās reakcijas, palielina nitrātu mobilitā�, kā arī ietekmē ogļhidrātu un slāpekļa 
apmaiņu augos. Nepieciešams normālai sakņu un virszemes daļas augšanai un a�s�bai, un augi to uzņem 
visas savas augšanas laikā. Kalcijs nepieciešams arī nukleīnskābju veidošanai. Šūnu līmenī kalcijs 
nepieciešams membrānu sieniņu konstrukcijā.
Kalcija trūkums kavē lapu augšanu, to dzīslas vispirms pārklājas ar gaiši zaļiem plankumiem, tad audi atmirst 
un kļūst brūni. Tai pat laikā vecās lapas necieš no kalcija trūkuma un aug normāli. Vecajām lapām kalcija 
pie�ek, bet tas nav mobils un nevar �kt transportēts uz jaunajām lapām.
Citra Ca ļo� bū�ski palielina spēju preto�es pārlieku agrai nobriešanai un tādējādi pagarina ražas 
uzglabāšanas ilgumu un spēju pārciest transportēšanu.

CITRA Ca
Nanokarboksilā�: Ca – 5,0 % (55 g/l), P – 6 % (66 g/l)

UZ DABISKAS 

CITRONSKĀBES

BĀZES

IEPAKOJUMS: 10 l
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CITRA

Citra Cu ir viegli uzņemams šķidrais mikromēslojums lauksaimniecības kultūrām, kas ju�gas pret vara 
trūkumu.
PRIEKŠROCĪBAS 
• Palielina augu izturību pret sēnīšu un bakteriālajām slimībām.
• Samazina graudaugu saslims�bu ar melnplauku slimībām.
• Palielina augu izturību pret brūnplankumainībām.
Varš ir viens no astoņiem bū�skajiem augu mikroelemen�em. Tas piedalās fermentu veidošanā, 
galvenokārt ir atrodams hloroplastos, kā arī ir iesais�ts reducēšanās-oksidēšanās procesos. Varš ir 
nepieciešams daudzās ar fermen�em sais�tās reakcijās, kā arī hlorofila veidošanai un sēklu ražošanai. Vara 
trūkums izraisa šūnu membrānu lignifikāciju un samazina elpošanas un fotosintēzes intensitā�, kā arī 
palielinās augu uzņēmība pret Claviceps sēnī�, kas rada melnos graudus un bū�ski samazina graudu ražu. 
Vara trūkums galvenokārt novērojams augsnēs ar lielu organisko vielu saturu, kūdrainās augsnēs un 
paskābās smilšaugsnēs. Vieglākos gadījumos pazīmes ir lapu galu balošana un nokalšana. Spēcīgs vara 
trūkums izraisa intensīvu augu cerošanu, bet neļauj veido�es vārpai un rada pakāpenisku s�ebra izžūšanu. 
Pret vara trūkumu visju�gākie ir kvieši, mieži, auzas, lini, kukurūza, burkāni, bietes, sīpoli, spinā�, lucerna, 
kāpos� un kartupeļi. 

CITRA Cu
Nanokarboksilā�: Cu – 4,0 % (46 g/l), N – 2,0 % (23 g/l)

UZ DABISKAS

CITRONSKĀBES

BĀZES

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Cerošanas stadija 
S�ebrošanas stadija
Graudu nogatavošanās stadija 
3-7 lapu stadija
2 nedēļas pēc pirmās apstrādes
5-7 lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
3-5 īsto lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
Pupu nogatavošanās stadija
3-4 lapu stadija
Sīpola veidošanās sākums 
Sīpols vai stublājs sasniedzis 50 % no raksturīgā diametra
Lakstu augstums �10 cm
Ziedpumpuru stadija
Sakņu veidošanas stadija
Ziedpumpuru stadija
Intensīvas ražošanas sākums

Kvieši, 
mieži

Kukurūza

Rapsis

Pākšaugi

Ķiploki, sīpoli

Kartupeļi

Tomā�

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

IEPAKOJUMS: 10 l

JAUNUMS!
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CITRA

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Cerošanas stadija 
S�ebrošanas stadija
3-5 lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
Pirms lapas starp  augiem vagā, rindā sāk saskar�es 
Pirms lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es 
Lakstu augstums �10 cm
Ziedpumpuru stadija
Sakņu veidošanas stadija
Ziedpumpuru stadija
Intensīvas ražošanas sākums
Sakņu veidošanās sākums
Intensīva sakņu augšana
Pirms lapas starp vagām, rindām sāk saskar�es
3-5 lapu stadija
Galviņas veidošanās stadija
Nenobriedusi, atvērta galviņa
Pirms ziedēšanas
Atkārtot 2 x ik pēc 10-12 dienām

Labība

Pākšaugi

Bietes

Kartupeļi

Tomā�

Burkāni

Kāpos�

Ogulāji

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

2,0-3,0 l/ha

Viegli uzņemams šķidrais mikromēslojums ārpussakņu papildbarošanai visām lauksaimniecības kultūrām, 
kas ju�gas pret mangāna trūkumu.
PRIEKŠROCĪBAS
• palielina C vitamīna, karo�na un glutamīna sintēzi augļos un dārzeņos
• palielina cukura daudzumu cukurbietēs
• uzlabo atmosfēras slāpekļa fiksāciju tauriņziežu sakņu gumiņos
Mangāns ak�vizē augu fermentus, akumulējas lapās un piedalās ūdens fotolīzē. Piedalās cukuru uzkrāšanā 
un transportēšanā no lapām uz saknēm, s�mulē jaunu audu veidošanos augšanas punktos, uzlabo dzelzs 
uzņemšanu no augsnes un novērš hlorozi. Ja tas trūkst, strauji samazinās skābekļa atdeve fotosintēzes laikā 
un ogļhidrātu daudzums, īpaši saknēs.
Pret mangāna trūkumu ju�gas ir tādas kultūras kā ziemas un vasaras graudaugi, bietes, kukurūza, kartupeļi, 
āboli.  Mangāna uzņemšana ir traucēta pie zemām temperatūrām un liela augsnes mitruma un visbiežāk 
no�ek agrā pavasarī, kad ziemāji to izjūt visvairāk. 

CITRA Mn
Nanokarboksilā�: Mn – 10,0 % (110 g/l), N – 1,0 % (11 g/l)

UZ DABISKAS 

CITRONSKĀBES

BĀZES

PIEREDZE

SIA Zemturi ZS ar SIA AnAgro sadarbojas kopš 2018. gada, izvēlo�es gan AnAgro piedāvātos 
agaSaat kukurūzas hibrīdus, gan pilnu mēslošanas shēmu kukurūzai, gan zālājus. 

Lai izaudzētu labu kukurūzu, saimniecība izmanto agaSaat mikrogranulas pie sējas, kā arī 
sezonas laikā  trīs reizes miglo ar Nano ELEMENT un Citra Complex mēslojumiem, un 
pavasarī arī ar Bio ELEMENT. Gan Nano ELEMENT, gan Citra grupas produk� ir bals�� uz 
dabiskās citronskābes bāzes, kurai piesais�� nano izmēra mikroelemen� no ļo� �rām 
izejvielām. Tātad kukurūzas miglošanā �ek strādāts ar organiskiem produk�em un izaudzētā 
kukurūza ir dzīvniekiem veselīgāka, jo ir pilnvēr�ga ar mikro un makro elemen�em. Arī 
augsne necieš no piesārņojuma ar mēslojumu, jo mēslojums pilnībā �ek izmantots un 
papildus �ek s�mulēta augsnes mikroflora. 
2019. gadā Zemturu jaunais saimnieks Kārlis Višņevskis izaudzēja un novāca par trešdaļu 
lielāku kukurūzas ražu kā iepriekš plānoja. Arī šogad, 2020. gadā, izdevās izaudzēt laba 
auguma kukurūzu ar spēcīgām, veselīgām vālītēm pat uz lauka, kurš pavasarī ļo� cieta.  

Zemturi sēj Saku zālāju no AnAgro sor�menta, un dažas reizes sezonā to bagā�na ar Citra 
Complex grupas lapu mēslojumu. Tas veicina zālāju atjaunošanos, pilnvēr�gu mēslojuma 
izmantošanos un garantē labu fermentēšanos skābbarībā.

Ar šādu mikroelemen�em bagātu, sabalansētu barību �ek ēdinātas Zemturu skaistās govis. 
Un labs un veselīgs Zemturu piens ir nopērkams TOP, Elvi, Rimi, Maxima un nuko.lv  veikalos!

IEPAKOJUMS: 10 l
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CITRA

Citra Fe ir augstas kvalitātes šķidrais mikromēslojums ārpussakņu apstrādei kultūrām, kas ju�gas uz dzelzs 
trūkumu.
PRIEKŠROCĪBAS
• Augsta biopieejamība augu šūnām, ko nodrošina inova�va ražošanas metode.
• Augsta efek�vitāte enzīmisko reakciju paātrināšanās dēļ, kas uzlabo metabolismu.
• Uzlabo elpošanas intensitā�, kā arī bio- un fotosintēzi.
• Uzlabo ražas kvalitā�.
Dzelzs ir bū�sks mikroelements gandrīz visiem dzīvajiem organismiem, jo tam ir izšķiroša nozīme vielmaiņas 
procesos, piemēram, DNS sintēzē, elpošanā un fotosintēzē.
Dzelzs ir elektronu ķēžu centrālā sastāvdaļa un daudzu vitālo fermentu kofaktors. Tas ir iesais�ts augu 
elpošanas un fotosintēzes procesu elektronu transportēšanas ķēdēs, molekulārā slāpekļa un amonjaka 
pārveidošanā nitrātos un hlorofilu sintēzes sākotnējo posmu katalizēšanā. Dzelzs pieejamība augsnē nosaka 
augu sugu izpla�bu dabiskajās ekosistēmās un ierobežo ražas un kultūraugu uzturvēr�bas kvalitā�.
Dzelzs deficīts bieži rodas pārliekā karbonāta mitrumā, vāji drenētās augsnēs. Dzelzs trūkuma simptomi ir 
lapu dzelte (hloroze). 
Tā trūkums noved pie:
• jauno lapu hlorozes,
• visas lapu plātnes dzeltēšanas,
• maza izmēra lapu veidošanās,
• cukuru samazināšanās.

CITRA Fe
Nanokarboksilā�: Fe – 4,0 % (46 g/l), N – 2,0 % (23 g/l)

DevaKultūra Ārpussakņu mēslošanas stadijas
Cerošanas stadija 
S�ebrošanas stadija
Graudu nogatavošanās stadija 
3-7 lapu stadija
2 nedēļas pēc pirmās apstrādes
5-7 lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
3-5 īsto lapu stadija
Ziedpumpuru stadija
Pupu nogatavošanās stadija
3-4 lapu stadija
Sīpola veidošanās sākums 
Sīpols vai stublājs sasniedzis 50 % no raksturīgā diametra
Lakstu augstums �10 cm
Ziedpumpuru stadija
Sakņu veidošanas stadija
Ziedpumpuru stadija
Intensīvas ražošanas sākums

Kvieši, 
mieži

Kukurūza

Rapsis

Pākšaugi

Ķiploki, sīpoli

Kartupeļi

Tomā�

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,0-1,5 l/ha

UZ DABISKAS 

CITRONSKĀBES

BĀZES

IEPAKOJUMS: 10 l

JAUNUMS!
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Zelts ir kundzei, sudrabs kalponei, 
Varš - viltīgajiem kalējiem!

“Tā ir!” teic barons, savā zālē sēžot,
“bet aukstā dzelzs – stāv pāri visiem tiem!”

Dž. R. Kiplings



MĒSLOŠANAS IETEIKUMI

KUKURŪZA
VARIANTS Nr. 2

* Planstar (Francija, Plantin) vai Micro Energy (Vācija, agaSAAT).

3-8 ATTĪSTĪTAS LAPAS
kopā ar herbicīdu
Citra Complex Kukurūzai 1,5 l/ha
   (vai Nano ELEMENT 0,06 l/ha)
Citra Zn 1,0 l/ha
Citra NPK 1,0 l/ha
Citra Mag 1,0 l/ha

Mikrogranulas pie sējas * 15-20 kg/ha

KUKURŪZA
VARIANTS Nr. 1

SĒKLU APSTRĀDE
Nano ELEMENT 0,05 l/ 25 kg/ ha
Bio ELEMENT 0,1 l / 25 kg / ha
Scarado M * 0,1 l / 25 kg / ha

*  Papildu aizsardzība pret kaitēkļiem, daļēji spēj iedarboties arī uz drātstārpu.
**  Planstar (Francija, Plantin) vai Micro Energy (Vācija, agaSAAT).
*** Ja lauki inficēti ar vālīšu melnplauku vai šķirne pret to ir nenoturīga.

7-9 ATTĪSTĪTAS LAPAS
Citra NPK 1,5 l/ha
Citra Zn 1,0 l/ha
Citra Fe 0,5 l/ha
Citra Bors 0,5 l/ha

3-4 ATTĪSTĪTAS LAPAS
kopā ar herbicīdu
Nano ELEMENT 0,06 l/ha
Citra Zn 0,5 l/ha
Citra Mg 0,5 l/ha
Citra NPK 1,0 l/ha
LS1 *** 1,0 l/ha

Mikrogranulas pie sējas ** 15-20 kg/ha
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Bio ELEMENT 1,0 l/ha



MĒSLOŠANAS IETEIKUMI

RAPSIS

AS 21-30 AS 31-39 AS 40-52

Citra NPK 2,0 l/ha
Citra Bors 1,0 l/ha
Citra Zn 1,0 l/ha

Citra Complex Eļļas kultūrām 1,5 l/ha
Citra Bors  1,0 l/ha
Citra Si+K  0,5 l/ha
Citra Mo  1,0 l/ha

Bio ELEMENT 1,0 l/ha
Citra NPK  1,5 l/ha
Citra Bors 1,0 l/ha

RUDENĪ

Nano ELEMENT 0,05 l/ha
Citra Mg 1,0 l/ha
Citra NPK 1,5 l/ha
Citra Bors 1,0 l/ha

PAVASARĪ

SĒKLU APSTRĀDE
Nano ELEMENT, ja augsnes pH<5,5 0,1 l/t
Bio ELEMENT, ja augsnes pH>5,5 1,5 l/t
Citra Mo 1,0 l/t

PIRMS ZIEDĒŠANAS
Citra Complex Universal 1,5 l/ha
Citra Si+K   0,5 l/ha
Citra Fe   0,5-1,0 l/ha
Citra Bors   1,0 l/ha

3-5 ATTĪSTĪTAS LAPAS
Nano ELEMENT  0,06 l/ha
Citra NPK  1,0 l/ha
Citra Bors  0,5 l/ha
Citra Mo  1,0 l/ha
aminoskābes  1,0 l/ha

PĀKSTU VEIDOŠANĀS SĀKUMS
Citra K  2,0 l/ha

PĀKŠAUGI

20 kg/ha
Planstar
mikrogranulas
pie sējas
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Raža, t/ha (pie 8% mitruma)

Kontrole Ar Nano un Bio
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40,6  
Eļļas saturs % (pie 8% mitruma)

VASARAS RAPSIS “STELLA”
SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs”
Priekšaugs � vasaras kvieši
Sēja �  2016. gada 5. maijs
Pamatmēslojums � Yara Mila NPK(S) 18-8-16 (8) 300 kg/ha
Papildmēslojums kontrolei � amonija nitrāts 200 kg/ha

APSTRĀDES SHĒMA
Sēklu apstrāde Nano ELEMENT 1,5 l/t
10. maijs Bio ELEMENT 1,0 l/ha
3-6 lapu stadija, 6. jūnijs Citra Si+K 1,0 l/ha
 Citra Bors 17 1,5 l/ha
Stublāju pagarināšanās fāze, 10. jūnijs Citra Complex Eļļas kultūrām 1,5 l/ha
 Nano ELEMENT 0,1 l/ha
Ziedkopas veidošanās fāze, 22. jūnijs Citra Complex Eļļas kultūrām 1,5 l/ha
 Citra Si+K 1,5 l/ha
 Citra Bors 17 1,0 l/ha
 Nano ELEMENT 0,1 l/ha

LAUKA PUPAS “BOXER”
SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs”
Priekšaugs � vasaras kvieši
Sēja �  2016. gada 5. maijs
Ražas novākšana � 2016. gada 3. septembris
Pamatmēslojums � Yara Mila NPK(S) 18-8-16(8) 300 kg/ha
Papildmēslojums � amonija nitrāts 120 kg/ha

APSTRĀDES SHĒMA
10. maijs Bio ELEMENT 1,0 l/ha
BBCH 18 Citra Complex Pākšaugiem 1,0 l/ha
BBCH 59 Citra Complex Pākšaugiem 1,0 l/ha
 Citra Bors 17 1,5 l/ha
 Nano ELEMENT 0,1 l/ha
BBCH 71-80 Citra Complex Pākšaugiem 1,5 l/ha
 Nano ELEMENT 0,1 l/ha

Aptuvenā aprēķinātā papildu peļņa � 90,20 Eur/ha

Aptuvenā aprēķinātā
papildu peļņa � 43,10 Eur/ha

Kontrole Ar Nano un Bio
ELEMENT

89,3

423,5

Gumiņu masa, kg/ha
500

400

300

200

100

0

Kontrole Ar Nano un Bio
ELEMENT

6,57

7,27

Raža, t/ha (pie 14% mitruma)

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

IZMĒĢINĀJUMI
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SĒKLU APSTRĀDE, kopā ar kodni
Nano ELEMENT 0,1 l/t sēklu
Bio ELEMENT 1,0 l/t sēklu

Planstar
mikrogranulas
pie sējas

MĒSLOŠANAS IETEIKUMI

GRAUDAUGI

AS 21-32 AS 51-59 AS 70-79

RUDENĪ
LĪDZ CEROŠANAS SĀKUMAM
Citra NPK  1,5 l/ha

PAVASARĪ
Nano ELEMENT 0,05 l/ha
Citra NPK 1,5 l/ha
Citra Mg 1,0 l/ha
Citra Mn 1,0 l/ha
Bio ELEMENT 0,5 l/ha

LĪDZ VĀRPOŠANAS BEIGĀM
Citra NPK 1,5 l/ha
Citra Bors 0,3-0,5 l/ha

Nano ELEMENT 0,05 l/ha
Citra NPK 1,5 l/ha
Citra Zn 0,5 l/ha
Citra Si+K 0,5 l/ha
Citra Cu 1,0 l/ha 

PIENGATAVĪBA, GRAUDA 
SATURA FORMĒŠANA
Citra K 1,0 l/ha

20 kg/ha
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ZIEMAS KVIEŠI “SKAGEN”
AS ZIEDI JP, 2018 .gads
Priekšaugs � ziemas kvieši
Pamatmēslojums �  Digestāts trīs gadus iepriekš 50 m3
Papildmēslojums �  NS 21-24  200 kg
 NP 33-3  200 kg
 NP 33-3  150 kg (kopā 158 kg N �rvielā) 

APSTRĀDES SHĒMA  
Sēklu apstrāde  Nano ELEMENT 0,1 l/t
  Citra PK 1,5 l/t

Cerošana,  Nano ELEMENT 0,05 l/ha
kopā ar Cycocel  Bio ELEMENT 1,0  l/ha
  Citra PK 1,0 l/ha
  Citra Mg 1,0 l/ha

S�ebrošana,  Nano ELEMENT 0,1 l/ha
kopā ar herbicīdu 

Vārpas veidošana,  Nano ELEMENT 0,1 l/ha
kopā ar fungicīdu  Citra Complex Graudaugiem 1,0 l/ha
  Citra Si+K 1,5 l/ha

Raža 6,3 t/ha, kas ir par 0,8 t/ha vairāk kā no blakus lauka, 
miglota pēc standarta shēmas ar ķīmisko helātu formas 
mikroelemen�em 3 x veģetācijas laikā.

VASARAS KVIEŠI “GRANNY”
ZS KĀRĻI
Saimniecība nodarbojas ar graudu un zālāju sēklas audzēšanu šķirņu pavairošanai. 
Laika apstākļi ir neprognozējami un nepastāvīgi, un bieži vien apstākļi rudenī ir tādi, kas nedod gaidīto visaugstāko 
kvalitā�. Tas atstāj iespaidu uz sēklu dīgšanas rādītājiem nākamajā sezonā. Ar zemiem dīdzības rādītājiem sēklu nevar 
realizēt vai arī ir jāpazemina tās cena. 

Saimniecība veica nelielu pē�jumu, kas palīdzēja sagatavot pārdošanai visu sēklas materiālu. Oktobra beigās vasaras 
kviešu šķirnei Granny �ka noteikta dīgtspēja:

PIEREDZE
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Šķirne

Granny T 23

Granny T 21

Dīgtspēja, %

65

74

Mitruma saturs, %

12,8

13,3

Apstrāde

Celest Trio 060 FS  2,0 l/t, paraugs nr. 1

Celest Trio 060 FS  2,0 l/t, paraugs nr. 2

Celest Trio 060 FS  2,0 l/t + Citra PK  1,0 l/t + Nano ELEMENT  0,1 l/t

Celest Trio 060 FS  2,0 l/t + Nano ELEMENT  0,1 l/t

Dīgtspēja, %

65

74

93

95

Mitruma saturs, %

14,3

14,0

14,0

14,0

Eksperimentālā kārtā nelielu daļu graudu apstrādāja �kai ar kodni, nelielu daļu graudu ar kodni, Nano ELEMENT un 
Citra PK un nelielu daļu ar kodni kopā ar Nano ELEMENT, un aprīļa sākumā ieguva šādus rezultātus:

Jau no seniem laikiem ir zināms, ka organiskā citronskābe ceļ graudu dīgtspēju. Nano ELEMENT, kura sastāvā ir mikro- 
elemen� uz citronskābes bāzes, ļo� pozi�vi iedarbojas uz grauda ak�vitā� un dod tam vajadzīgo enerģiju startam.
Šajā pārbaudē bija skaidri redzams, ka vislabāko rezultātu iegūst, sēkas apstrādājot ne �kai ar standarta kodni, bet arī ar 
Nano ELEMENT, palielinot dīgtspēju par 12 %. 

Papildu ieguvums no hektāra – 81 Eur.



CITI AUGU APSTRĀDES LĪDZEKĻI

CIDOXPRO
AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
Bacillus sp. MBS-4 (1х108-1х1010 kvv/ml).

PIELIETOJUMS
Graudaugu, tehnisko kultūru, dārzeņu un augļu koku, ogu krūmu sēklu un stādāmā materiā-
la apstrādē, lai aizsargātu pret sēnīšu un bakteriālajām slimībām:
 • sēnīšu: sniega pelējumu – Microdochium nivale; rūsas slimībām – Puccinia spp.;   
  pulverveida miltrasu – Erysiphe graminis; lapu septoriozi – Septoria tri�ci; vārpu   
  fuzariozi – Fusarium spp.; cerkosporozi – Cercospora be�cola; krustziežu    
  sausplankumainību –  Alternaria alternate; neīsto miltrasu – Peronospora spp.; sakņu  
  puvi – Fusarium spp.;
 • bakteriālajām: ziemāju bakteriozi – Pseudomonas syringae, Xanthomonas translucens;  
  sojas bakteriālo iedegu – Pseudomonas glycinea; biešu sakņu puvi – Pseudomonas   
  fluorescens; Erwinia sp.; kartupeļu gaišo gredzenpuvi – Clavibacter sepedonicum;   
  tomātu bakteriālo vēzi – Clavibacter michiganensis; bakteriālo  plankumainību –   
  Pseudomonas syringae; krustziežu tumšo bakteriālo puvi – Xanthomonas campestris;   
  augļu koku bakteriālo iedegu – Erwinia amylovora u.c.

SAVIETOJAMĪBA AR CITĀM VIELĀM
Var jaukt kopā ar visiem zināmajiem mēslojumiem, herbicīdiem un insek�cīdiem.

FITOPATOGENITĀTE, FITOTOKSICITĀTE, REZISTENCES VEIDOŠANĀS IESPĒJAS
Ievērojot lietošanas ieteikumus, nav fitotoksisks. Preparāta efek�vitāte �ek vērtēta 80-90 % 
robežās, ilgstošas lietošanas rezultātā noturība pret preparātu nav novērota.

Pret ko iedarbojasKultūra Deva

Sakņu puves, bakteriozes

Helmintosporiozās un fuzariozās puves, bakteriozes

Gredzenpuve

Sakņu puves

Bakteriālā iedega, sakņu puves

Sēnīšu un bakteriālās slimības

Miltrasa, rūsa, septorioze, helmintosporioze, 
brūnplankumainība, gredzenplankumainība

Fuzarioze, askohitoze, neīstā miltrasa

Miltrasa, cerkosporoze

Sausplankumainība

Sēnīšu un bakteriālās slimības

Neīstā miltrasa, sausplankumainība, pelējumi un puves

Miltrasas

Bakteriālā iedega

Kraupis, bakteriozes

Ziemas kvieši

Mieži

Kartupeļi

Zirņi

Soja

Baklažāni, tomā�, 
paprika, gurķi

Ziemas kvieši, mieži

Zirņi

Cukurbietes

Ziemas rapsis

Tomā�, baklažāni, 
ķirbji paprika, gurķi

Sīpoli, ķiploki

Vīnogulāji

Bumbieres

Ābeles

PIRMSSĒJAS APSTRĀDE

APSTRĀDE VEĢETĀCIJAS LAIKĀ 2-3 REIZES

STĀDU SAKŅU APSTRĀDE UN APSTRĀDE VEĢETĀCIJAS LAIKĀ 1-3 REIZES

1,0-3,0 l/t

2,5-5,0 l/ha

2,0-6,0 l/ha

Preparātam piemīt an�mikrobiāla un pretsēnīšu ietekme.
Iedarbojas uz sēņu reproduk�vo sistēmu un baktēriju šūnapvalku.
Uzlabo augsnes auglību, palīdz piesais�t slāpekli un fosforu.

IEPAKOJUMS: 1 l
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AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
Sudraba (Ag) un li�ja (Li) nanokarboksilā�

IEDARBĪBA
Sudraba (Ag) nanokarboksilā�em piemīt toksiska ietekme uz tādām fitopatogēnām baktērijām kā Pseudomonas syringae, 
Pectobacterium carotovorum, Xanthomonas campestris pv. Campestris, Pseudomonas fluorescens, Clavibacter mich-
iganensis paveidu michiganensis 102, Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium vi�s).
Li�ja (Li) nanokarboksilā�em piemīt fungicīda un fungista�ska iedarbība uz fitopatogēnajām sēnēm Alternaria alternata 
un Fusarium oxysporum, kā arī mikromicētēm.

PREPARĀTA PRIEKŠROCĪBAS
• Ieteicamajās devas neparāda nekādu toksisku ietekmi uz cilvēkiem, kukaiņiem un augiem. 
• Efek�vi iznīcina plaša spektra fitopatogēnās baktērijas.
• Nepieļauj patogēnu rezistences pret iedarbību veidošanos.
• Strauji apstādina fitopatogēno sēņu un mikromicēšu augšanu un a�s�bu. 
• Var maisīt kopā ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem, nezaudējot preparāta īpašības.

Apstrādes stadijaKultūra Deva

Sēklu apstrāde

2-3 reizes veģetācijas laikā

Sēklu apstrāde

2-3 reizes veģetācijas laikā

Sēklu apstrāde

2-3 reizes veģetācijas laikā

Sēklu apstrāde

3-4 reizes veģetācijas laikā

Stādāmā materiāla sakņu iemērkšana 

2-3 reizes veģetācijas laikā

Ziemas kvieši, mieži,

Soja, zirņi

Kukurūza

Dārzeņi

Ogu krūmi, augļu koki

0,5-1,0 l/t

1,5-2,0 l/ha

1,0-1,5 l/t

1,5-2,0 l/ha

3 l/t

1,5-2,0 l/ha

3 l/t

1,5-2,0 l/ha

100-200 ml/10 l ūdens

1,5-2,0 l/ha

IEPAKOJUMS: 1 l

IEPAKOJUMS: 1 l

Līdzeklis ar an�bakteriālām, baktericīdām un fungicīdām īpašībām lauksaimniecības 
objektu apstrādei.

SASTĀVS
1x108 ... 5x109 kvv/cm3 Bacillus thuringiensis MB-3 

IEDARBĪBA
Iedarbojas caur gremošanas traktu uz ābolu �nēju (Laspeyresia pomonella L), dārzeņu lapgraužu kaitēkļiem, īpaši 
Kolorādo vaboles kāpuriem (Lep�notarsa decemlineata), kartupeļu gartaustu kodi (Phtorimea operculella Zel.), kāpostu 
lapu�m (Brevicorine brassicae L.). Ļo� efek�va iedarbība uz dekora�vo dārza kultūru lapu�m.

PRIEKŠROCĪBAS
• Drošs videi un cilvēkiem. Lietojot saskaņā ar instrukciju nav fitotoksisks.
• Kaitēkļiem neveidojas rezistence.
• Var izmantot jebkurā augu a�s�bas stadijā.
• Iznīcina dažāda vecuma kāpurus.

Apstrādes stadijaDevaKultūra

Kukurūza
Graudaugi, rapsis,
kukurūza
Augļu koki, ogulāji
Dārzeņi

Sēklu apstrāde pirms sējas

2-3 reizes veģ. periodā

3 reizes veģ. periodā

3 reizes veģ. periodā

Bioinsek�cīds, kas paredzēts lapgraužu dzimtas un zvīņspārņu 
kārtas kaitēkļu ierobežošanai augļu kokiem, ogulājiem un nakteņu 
dzimtas dārzeņiem.
Piemērots kukurūzas sēklu apstrādei pret drātstārpu.

CITI AUGU APSTRĀDES LĪDZEKĻI

Var jaukt kopā ar mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļiem.
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5,0 l/t

1,0-2,0 l/ha

30-50 g/100 m2

20-30 g/100 m2



IEPAKOJUMS: 1 l

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
Trichoderma (Trichoderma specius, viride) sēnīšu fermen� ar 
fungicīdām un celulozi šķeļošām īpašībām, lignīna raugi ar lignīnu 
šķeļošām īpašībām (Trichosporon cutaneum) un ak�nomicētes 
(Actinomyces crisooviride); bakteriālu celulozi šķeļoši fermen� 
(Bacterial acilocalldarium).

Darba šķīduma
deva

250-300 l/ha

300 l/ha

300 l/ha

Kultūra

Graudaugi

Kukurūza

Rapsis

Celulozes destruktora 
deva

0,5-1,0 l/t salmu

0,5-1,0 l/t salmu

0,5-1,0 l/t salmu

Slāpekļa mēslojuma 
deva

5-6 kg ak�vās 
vielas/t salmu
5-6 kg ak�vās 
vielas/t salmu
5-6 kg ak�vās 
vielas/t salmu

CELULOZES
DESTRUKTORS

Paredzēts augu atlieku sadalīšanai uz lauka un augsnes 
auglības palielināšanai.

ZS ZĀLĪTES PIEREDZE, 2020. GADS
Mārupes pagasta populārākais ķirbju audzētājs, kurš ķirbjus audzē vairāk kā 6 ha pla�bā, šogad pirmo gadu 
eksperimentālā kārtā visas veģetācijas periodā ķirbjus caur lapām apstrādāja ar AnAgro mikroelemen�em un 
mikrobioloģiskajiem produk�em. 
Mērķis bija palielināt ķirbju skaitu no viena auga, samazināt bojāto ķirbju daudzumu un pagarināt uzglabāšanas laiku. 
Liela daļa ražas �ek eksportēta, tāpēc ļo� svarīga ir ķirbju izturība pārvadāšanas laikā. Tai pat laikā ļo� 
svarīgi ir izaudzēt ekoloģiski �rus produktus, tāpēc �ka meklētas iespējas un līdzekļi, kas to varētu nodrošināt. Veselīgi, 
spēcīgi augi spēj ievērojami labāk preto�es dažādām slimībām un kaitēkļiem. 
Saimnieka secinājumi par sezonu un ražu: „2020. gadā, izmēģinot un pārbaudot AnAgro produktus, es ieguvu par 
trešdaļu lielāku ražu kā iepriekšējā gadā. Turklāt uz ķirbjiem šogad ir daudz mazāk sēnīšu slimību. Mēslošanas shēma vēl 
ir jāpapildina un jāizvērtē, bet kopumā esmu ļo� apmierināts ar sasniegto rezultātu!”

PIELIETOJUMS
Celulozes destruktors ir paredzēts rugāju un augsnes apstrādei pēc lauksaimniecības kultūru ražas novākšanas. Paātrina 
augu atlieku sadalīšanos,  uzlabo augnes auglību, bagā�not to ar sadalītajām barības vielām un veidojot specifisku mikro-
floru. Izskauž patogēnus, kas ar augu atliekām nokļūst augsnē. 
Lai uzlabotu sadalīšanos, pēc apstrādes ar šķīdumu augu atliekas ieteicams nekavējo�es iestrādāt augsnē. 
Celulozes destruktors nav toksisks cilvēkiem, dzīvniekiem vai kukaiņiem.
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MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

Humīnvielu īpašās priekšrocības
 • Augsnes minerālvielu šķīdināšana
 • Bioloģiskās ak�vitātes uzlabošana
 • Sakņu vielmaiņas un sakņu mikrobioloģiskās vides uzlabošana

Priekšrocības, salīdzinot ar konvencionālo pamatmēslojumu 
 • Klasisko pamatmēslojumu var daļēji aizstāt ar MICRO ENERGY, nesamazinot cietes iznākumu un enerģijas ražu.
 • Klasiskā fosfora pamatmēslojuma samazināšana, aizvietojot 20-30 kg/ha ar 6-8 kg MICRO ENERGY mikrogranulu  
  mēslojumu. 
 • Izcila barības vielu pieejamība sīkajām sēklām.
 • Ērts lietošanā, jo nepieciešamas mazas devas.
 • Resursu ietaupījums, salīdzinot, piemēram, ar DAP.

Izmantošana: Mēslošana no�ek vienlaicīgi ar sēju (sēklas bedrītē, līnijā)

Sastāvs:
NP (Mg, S) mēslošanas līdzeklis ar boru (B), mangānu (Mn) un cinku(Zn), 12 + 40 (+ 2 + 3)
 • 12,0 % kopējais N (9,0 % amonija slāpeklis, 3,0 % N karbamīda slāpeklis)
 • 40,0 % P2O5 neitrālais amonija citrāts un ūdenī šķīstošais fosfāts (no kura vairāk kā 93 % ir P2O4 ūdenī šķīstošais  
  fosfāts (augiem ļo� viegli uzņemama forma))
 • 2,0 % MgO, kopējais magnija oksīds (2,0 % MgO ūdenī šķīstošs magnija oksīds)
 • 3,0 % S, kopējais sērs (3,0 % ūdenī šķīstošais sērs)
 • 0,3 % B, ūdenī šķīstošais bors
 • 0,2 % Mn, ūdenī škīstošais mangāns
 • 1,0 % Zn, ūdenī šķīstošais cinks

Daļiņu izmērs: 0,7-1,5 mm 

Devas:
Kukurūza 15 -20 kg/ha
Kartupeļi 20 -25 kg/ha
Graudaugi 20 -25 kg/ha 
Rapsis  20 -25 kg/ha

Iepakojums: 25 kg 

P2O5 N

Mn Zn

MgO

S B

MICRO ENERGY

MICRO ENERGY
MICRO ENERGY ir mikrogranulu mēslošanas līdzeklis kukurūzai, kartupeļiem, rapsim un graudaugiem vienlaikus ar sēju. 
Tā sastāvā ir  slāpeklis, fosfors, magnijs un sērs, kā arī mikroelemen� bors, mangāns un cinks augiem īpaši viegli 
uzņemamā formā. Tas ir op�māls starta mēslojums, kas �eši pieejams uzreiz pēc sējas un ilgtspējīgi veicina sakņu 
augšanu un agrīno a�s�bu.
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CodeFamille_CodeArticle_NomProduit_Utilisations_BIO_Langue16_2053_Planstart 10-46-0+0,5Zn+0,6Mn_Gc-Ho-Fo_AN

PLANSTAR 10-46-0 + 0,5 Zn + 0,6 Mn ir augstas kvalitātes slāpekis (N) un fosfors (P) kombinācijā ar mikroelemen�em 
augiem viegli uzņemamā formā. Šie sabalansē�e elemen� ļo� �eši ietekmē augu augšanu un veģeta�vo a�s�bu.

PLANSTAR 10-46-0 + 0,5 Zn + 0,6 Mn ļauj izmantot 4-6 reizes mazāk mēslojuma, jo piemērojamā deva ir daudz 
efek�vāka. Tā kā augsnē esošais fosfors (P) ir grū� pieejams, augi to uzņemšanai tērē ārkār�gi daudz enerģijas. 
Mikrogranulas kontaktā ar rizosfēru (sakņu gumiem) fosfora absorbēšanu padara daudz vieglāku, turklāt nodrošina 
bioloģisko ak�vitā� rizosfērā. Šis mēslojums pie augu saknēm ir ar lielāku kontaktvirsmu. Niecīgais daļiņu izmērs 
(0,5-1,2 mm) ļauj lietot 750 000 granulas/kg pie izsējas op�mālai barošanai un efek�vitātei!

PLANSTAR 10-46-0 + 0,5 Zn + 0,6 Mn palielina mēslošanas efek�vitā�, samazina zudumus ar izskalošanos un uzlabo ražu. 
Tas spēj nodrošināt nepieciešamos mikroelementus pat visprasīgākajām kultūrām. Mēslošanu veic vienlaikus ar sēšanu 
�eši sēklu atrašanās vietā. Daudz efek�vāks kā tradicionālie mēslošanas līdzekļi, PLANSTAR 10-46-0 + 0,5 Zn + 0,6 Mn 
samazina kopējo nepieciešamo mēslojuma daudzumu. To ir ērtāk gan transportēt, gan uzglabāt, gan strādāt ar to (viena 
sprausla vienlaikus gan sēj, gan mēslo).

Gan cinks (Zn), gan mangāns (Mn) piedalās enzīmu sintēzē un fotosintēzes procesos un kultūraugiem ir nepieciešams 
vienlaikus. Abi šie elemen� uzlabo augu spēju preto�es slimībām, turklāt mangānam nepieciešams ziemcie�bas 
uzlabošanai. Augiem bū�ski ir uzņemt cinku a�s�bas sākuma stadijās, kad veidojas sakņu sistēma. 

MĒSLOŠANA LĪNIJĀ (5 cm no sēklu 
līnijas) ar devu 100-150 kg/ha (piem., 
DAP) un daļiņu izmēru 2-4 mm.

Mazefektīva mēslojuma izmantošana!

Mikrogranulu DISLOKĀCIJA AP SĒKLU ar 
devu 25 kg/ha un daļiņu izmēru 0,5-1,2 
mm.

Optimāla mēslojuma izmantošana!

Mēslojuma vieta Mikrogranulu atrašanās vieta

Kopējais slāpeklis (N)  10,0 %
 10 % amonija slāpeklis
Fosfora pentoksīds (P2O5) 46,0 %
Sēra trioksīds (SO3)    5,0 %
Mangāns (Mn)     0,60 %
Cinks (Zn)     0,50 %

Daļiņu izmērs 0,5-1,2 mm.

Priekšrocības
Ekonomisks un videi draudzīgs risinājums.

Zems lokalizēts sāļums.

Labi šķīstošs slāpeklis un fosfors maksimālai augu 
apsakņošanai.

Garantēta strauja dīgšana, izmantojot labi šķīstošo fosforu 
un slāpekli, kas pilnībā �ek asimilē�.

Vieglāka transportēšana, uzglabāšana un izmantošana.

Samazinātas loģis�kas izmaksas.

Vienlaicīga sēklu un mēslojuma ievietošana augsnē.

MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

Spécialiste en 
fertilisation

PLANSTAR
10-46-0 + 0,5 Zn + 0,6 Mn
NP mikrogranulas dīgšanas periodam iestrādei kopā ar sēklu.

Raksturojums

Sastāvs
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PLANSTAR EVOLUTION
10-23-0 + 8 SO3
Mikrogranulu startera mēslojums, kam pievienots Lallemand Plant 
Care pē�jumos iegūtais RISE™P*.

PLANSTAR EVOLUTION deva ir 4–6 reizes mazāka nekā DAP, un 
daudz efek�vāka. Ar 1 kg PLANSTAR EVOLUTION sakņu rizosfērā �ek 
nodrošinā� 750 000 mikrogranulu. Mēslojums paredzēts iestrādei 
un precīzai dislokācijai kopā ar sēklu.

PLANSTAR EVOLUTION palielina mēslošanas efek�vitā�, ierobežo 
izskalošanās zudumus un uzlabo ražu.

25 kg maisi
1000 kg BigBag

Deva Lietošanas specifika

Bietes, cigoriņi, kartupeļi

Graudaugi

Rapsis

Kukurūza, saulespuķes

Ziedi, dārzeņi

Rupjā lopbarība 
(lucerna, āboliņi, ...)

Ķiploki, sīpoli

30-35 kg/ha

20-30 kg/ha

30-35 kg/ha

35-45 kg/ha

15-20 kg/ha

20 kg/ha

20-40 kg/ha

20 kg/ha

50-100 kg/ha

20 kg/ha

20 kg/ha

Ar P2O5 vidēji vai diezgan labi nodrošinātas augsnes, pH 5,8-7, vēla rudens sēja vai pavasara 
sēja. Atkarībā no augsnes temperatūras (rudenī + vai - pavasarī).

Ar P2O5 vidēji labi nodrošinātas augsnes, pH <5,8 vai >7.

Aukstas augsnes. Ar Ar P2O5 vāji nodrošinātas augsnes. Augsnes ar sliktu P2O5 pieejamību. 
Augsnes ar augstu fiksēšanas spēju (bagātas ar Ca, Fe vai Al).

Ar P2O5 labi nodrošinātas augsnes.

Ar P2O5 vidēji labi nodrošinātas augsnes. Ieteicams kā piedeva, lai nodrošinātu kopējo 
nepieciešamību.
Aukstas augsnes. Ar Ar P2O5 vāji nodrošinātas augsnes. Augsnes ar sliktu P2O5 pieejamību 
(skābas augsnes vai pH>7, ar augstu fiksēšanas spēju). Pabeigt ar atbilstošu P2O5 mēslojumu 
kopējās nepieciešamības nodrošināšanai.

Lietošana: vienmērīgi samaisīt ar sēklām. Iesakām sēt nelielus apjomus (3-4 ha) lai maisījums 
būtu vienmērīgs, atkārtot pēc nepieciešamības. Piemēram, 20 kg mikrogranulu + 30 kg sēklu = 
sējmašīna noregulēta uz 50 kg/ha. 

Nelielām saimniecībām. Sausuma apstākļos iesakām pēc sējas nodrošināt ar ūdeni.

MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

Spécialiste en 
fertilisation

PLANSTAR
mikrogranulu sērija

Devas un lietošanas specifika

IepakojumsKods PLANSTAR produk�
2944 Planstar 10-40-0 + 0,5 B
2402 Planstar 10-40-0 + 2 Zn
2947 Planstar 10-40-0 + 2 Zn + 0,5 B
3196 Planstar 10-45-0 + 0,5 Zn
2053 Planstar 10-46-0 + 0,5 Zn + 0,6 Mn
3194 Planstar 11-42-0 + 2 MgO + 0,2 Zn + 1 Mn + 0,15 Cu

* RISE™P ir 0,5x1011 kvv/kg Bacillus amyloliquefaciens IT45 baktēriju celma, kas strauji kolonizē rizosfēru jeb zonu ap saknēm, šķidina fosforu un 
s�mulē sakņu un sakņu spurgaliņu augšanu.

Sastāvs
Kopējais slāpeklis N  10,0 %. 
Fosfora pentoksīds (P2O5) 23,0 %
Sēra trioksīds (SO3)   8,0 %
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25 kg maisi
1000 kg BigBag

Iepakojums

Spécialiste en 
fertilisation

Raksturojums un ieguvumi

MINI FERT+ elementu nozīme

Deva

Sastāvs

MINI FERT+ granulu izmērs ir 1,6-3 mm. Ļo� augsta izmantošanās. 
Veicina labāku augu barošanos:
- Lielāks granulu daudzums uz pla�bas vienību un a�ecīgi vairāk  
 virsmas kontaktam ar augu saknēm.
- Uzlabota fosfora efek�vitāte – starta efekts.

StandartsStandarts

MikroMikro

MINI FERT+MINI FERT+

Kopējais slāpeklis (N)  10,0 %
 no tā 10 % amonija slāpeklis
Fosfora pentoksīds (P2O5) 30,0 %
Magnija oksīds (MgO)    4,0 %
Sēra trioksīds (SO3)  18,0 %
Kalcija oksīds (CaO)    4,0 %
Cinks (Zn)     0,5 %

MINI FERT+

Fosfors: Labvēlīgi ietekmē sakņu sistēmas a�s�bu un 
paātrina agras ražas iegūšanu. Ļo� nepieciešama tā klātbūtne 
augsnē sējas brīdī.
Cinks: S�mulē sakņu a�s�bu, samazina stresu. MINI FERT+ 
satur cinku sulfāta formā, kas ir augiem ir labāk uzņemama kā 
oksīda forma.
Sērs: iedarbojo�es uz augsnes mikrofloru, ak�vizē organisko 
vielu mineralizāciju.
Magnijs: fotosinēzei nepieciešams elements.
Kalcijs: uzlabo s�ebru izturību un paaugs�na ražas 
kvalita�vos rādītājus.

10-30-0 + 0,5 Zn + 4 MgO + 4 CaO + 18 SO3

Minigranulu mēslojums zālājiem pie sējas.

MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

Palīdz iesakņo�es, izveido�es noturīgam zelmenim un 
uzkrāt rezerves ziemai.
Vienmērīga un pilnvēr�ga visu zālāja maisījuma augu 
a�s�ba
Labāka sausnas raža, vairāk enerģijas un proteīna.
Blīvāks zelmenis un izturīgāki s�ebri. 
Par 1-2 gadiem pagarināts zālāju izmantošanas ilgums.

40-60 kg/ha ar lokalizāciju vai maisījumā ar sēklām.
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Spécialiste en 
fertilisation

25 kg maisi
1000 kg BigBag

Iepakojums

MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

CLUB No. 5
20-5-9  S + 3 MgO
Granulu mēslojums pie sējas � visām augu kultūrām, jo īpaši zālājiem.

Deva

200-300 kg/ha.
Daļiņu izmērs: 1,3-3 mm

Deva
Graudaugi 0,8-2,0 l/ha
Kukurūza 1,0-2,0 l/ha
Pākšaugi 1,5-2,5 l/ha
Dārzeņi  1,0-3,0 l/ha atkarībā no kultūras

Pateico�es atšķirīgajām slāpekļa formām, augi vispirms to saņem 
strauji, bet vēlāk pakāpeniski 3 mēnešu laikā. Atšķirībā no ci�em 
slāpekļa mēslojumiem, CLUB No. 5 nenomāc augsnes 
mikrobioloģisko ak�vitā�. Arī slāpekļa izskalošanās ar lietus 
ūdeņiem ir ierobežota. Pievienotais sērs bū�ski uzlabo augu 
spēju preto�es slimībām.

Sastāvs

Kopējais slāpeklis N 20,0 %
Fosfora pentoksīds (P2O5)   5,0 %
Kālija oksīds (K2O)   9,0 %
Magnija oksīds (MgO)   3,0 %
Sēra trioksīds (SO3) 14,0 %

Sastāvs
Kopējais slāpeklis N 3,0 %
Fosfora pentoksīds (P2O5) 3,0 %
Kālija oksīds (K2O) 6,0 %
Bors (B) 0,027 %
Varš (Cu) 0,078 %
Molibdēns (Mo) 0,008 %
Cinks (Zn) 0,068 %

Kopējās aminoskābes 5,7 %
Organiskās vielas 42,0 %

pH 4,86

10 l
1000 l konteiners

Iepakojums

AMINOPLANT No. 3
Organisks aminoskābju mēslojums NPK un mikroelementu nodrošināšanai. 
Var lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā.

AMINOPLANT No. 3 s�mulē augu fizioloģiskos procesus 
un uzlabo metabolisko ak�vitā�. Augi �ek nodrošinā� 
ar barības vielām organiskā formā.
Bagā�nāts ar aminoskābēm, tas bū�skākajos 
veģetācijas posmos augam nodrošina nepieciešamo 
enerģiju, vienlaikus uzlabojot izturību pret 
mēslojumiem un ķīmisko stresu. 
Aminoskābes nodrošina bagā�gu barības vielu 
uzņemšanu caur saknēm, jo pozi�vi ietekmē gan 
mikrobioloģisko ak�vitā�, gan humusu. A�esīgi 
mazinās izskalošanās risks.
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25 kg maisi

MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

Spécialiste en 
fertilisation

FERTI
ūdenī šķīstošie NPK mēslojumi

Iepakojums

Kods FERTI Premium sērija
0601 Fer� 02  12-32-10 + 4,5 MgO + TE
0603 Fer� 06  10-10-30 + 5 MgO + TE
0604 Fer� 08    8-12-36 + 4 MgO + TE 
1019 Fer� 09  12-7-28 + 4,5 MgO + TE
0605 Fer� 11  16-10-24 + 3 MgO + TE 
0608 Fer� 14  20-10-20 + 1 MgO + TE 
0610 Fer� 16  24-6-12 + 4 MgO + TE
2256 Fer� 19  15-6-30 + 2,5 MgO
0613 Fer� 20  8-13-34 + 2,5 MgO
0614 Fer� 21  6,9-15-34,2 + 5 MgO + TE
2449 Fer� 24  15-10-30 + 2 MgO + TE

Kods FERTI Classic sērija
1268 Fer� 07  20-20-20 + 1 MgO + TE
0606 Fer� 12  20-20-20 + TE

FERTI sērija ir ūdenī šķīstošie NPK mēslojumi ar mikroelemen�em. Šajā sērijā iekļauts plašs ūdenī šķīstošo mēslojumu 
spektrs dažādām vajadzībām � izmantošanai gan visa veida lais�šanas sistēmās, gan mēslošanai pa lapām. Nodrošina 
NPK un mikroelementu nepieciešamību visām kultūrām: graudaugiem, rapsim, kukurūzai, pākšaugiem, dārzeņiem, 
vīnogulājiem u.c. Augstas kvalitātes izejvielas un īpaši laba šķīdība.

FERTI Premium sērijas mēslojumi nesatur hloru un 
urīnvielu. To sastāvā esošais slāpeklis ir amonija slāpekļa 
un/vai nitrātu slāpekļa formā. 

Mēslojumi ar apzīmējumu TE satur tādus mikroelementus 
kā boru (B), varu (Cu), dzelzi (Fe), mangānu (Mn), 
molibdēnu (Mo) un Cinku (Zn).

FERTI Classic sērijas mēslojumi satur triju veidu slāpekli: 
amonija slāpekli, nitrātu slāpekli un urīnvielas slāpekli.

Raksturojums



SIA ANAGRO ir Latvijas uzņēmums, kurš jau desmit gadus darbojas lopkopības un augkopības nozarēs. 

Balsto�es uz savām profesionālām zināšanām un turpinot a�s�bu, katru gadu savu preču grozu papildinām ar 
jauniem produk�em. Izvēlamies arī jaunus Eiropas partnerus, kuru zīmoli ir jau atpazīstami.

Mums ir cieša sadarbība ar zinātniskajām iestādēm un pē�jumu grupām, kas veic prak�skos izmēģinājumus 
Ukrainā, Lietuvā, Vācijā un Anglijā. 

ANAGRO mērķis ir veicināt Latvijas un Eiropas zemniekus domāt un audzēt lauksaimniecības produktus ar mazāku 
resursu patēriņu, strādāt ekonomiski efek�vi, vienlaikus iegūstot augstas ražas. Mūsu lauki, vide un saražotā 
veselīgā pār�ka ir mūsu bērnu un cilvēces nākotne!

Mg. agr. Anna Prohorova
Uzņēmuma vadītāja
Produktu speciāliste
Sēklas, mēslojumi, skābbarības ražošana
Tālr.: 29285155
anna.prohorova@anagro.lv

Aleksandrs Prohorovs
Produktu speciālists
Sēklas, mēslojumi, skābbarības ražošana, šķidrmēslu un kūtsmēslu kompostēšana
Tehniskais atbalsts
Tālr.: 27798935
aleksandrs.prohorovs@anagro.lv

Mg.sc.sal. Evija Puiškina
Produktu speciāliste
Sēklas, mēslojumi, skābbarības ražošana, šķidrmēslu un kūtsmēslu kompostēšana
Tālr.: 20258297
evija.puiskina@anagro.lv

Kris�ne Caune
Lietvede, loģis�kas speciāliste
Tālr.: 22371818
kris�ne.caune@anagro.lv

Katrīna Valdmane
Mārke�nga un loģis�kas vadītāja
Tālr.: 29410101
katrina.valdmane@anagro.lv
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Atpūtas iela 1, Carnikava, LV-2163
info@anagro.lv
www.anagro.lv
facebook.com/anagro.lv

AnAgro


