
Katrā fermā ir BIO-LOKS. Tas pavisam 
vienkārši nozīmē, ka ikviena svarīga 
fermas vieta ir cieši saistīta ar citu svarīgu 
fermas vietu. 
Tas, kas ir augsnē, nonāk zālē. Kas ir zālē, 
nonāk govī. Kas ir govī, nonāk mēslos. Un 
kas ir mēslos, tas nonāk augsnē. Un kaut 
arī katrā šai vietā ir atšķirīgs pH līmenis, tie 
ir savstarpēji saistīti un viens otru ietekmē. 

KAD BIO-LOKS STRĀDĀ MŪSU LABĀ

AUGSNĒ >>
Lietojot mēslojumu, kura pH līmenis ir tuvāk neitrālajam, tiek radīta augsnes vide, kas tās 
dabiskajiem iemītniekiem ļauj funkcionēt pareizi. Šie organismi tad spēj veikt 
sekojošu darbu:
> pārvērst barības vielas augiem pieejamā formā,
> nogādāt barības vielas tuvāk augu saknēm,
> ražot augšanas hormonus un augiem veidot plašu un sazarotu sakņu sistēmu,
> izveidot labāku augsnes stuktūru, bagātāku ar skābekli un ūdeni.

ZĀLĒ >>
> Ar atbilstošām barības vielām nodrošināta zāle pati satur vairāk barības vielu.
> Ar barības vielām bagāta zāle garšo labāk un tādējādi uzlabo dzīvnieku barošanos.
> Neitrāls pH līmenis veicina labvēlīgo mikroorganismu aktivitāti un attiecīgi ierobežo patogēnu vairošanos.

GOVĪS >>
> pH līdzsvarota augsne un zāle atbalsta labās baktērijs un kavē patogēnu attīstību. Rezultātā govis ir veselākas. Attiecīgi 
 samazinās izdevumi par medikamentiem.
> Ar barības vielām bagātai zālei ir augstāks efektivitātes koeficients kā koncentrātiem. Dzīvnieks no labas zāles izmanto 
 80 %, un ieguvums ir divkāršs. Lielāka barības vielu uzņemšana veicina gan labu dzīvnieka kondīciju, gan arī nodrošina piena 
 ražošanai nepieciešamās barības vielas.
> Zāle ar augstāku pH līmeni, nonākot dzīvnieka kuņģī, veido kuņģa baktērijām atbilstošu vidi, tādējādi tās var vairoties un 
 saražot pietiekami daudz fermentu efektīvai barības sašķelšanai un sagremošanai.
> Efektīvāka sagremošana = vairāk piena.

MĒSLU KRĀTUVĒ >>
> Tā kā augstražīgi strādā kuņģa baktērijas, šķidrmēslos nonāk mazāk nesagremotas 
 barības. Nesagremotās barības atliekas ir viens no iemesliem, kāpēc veidojas garoza.
> Ja govis saņem zāli, kurā labvēlīgo un vajadzīgo baktēriju proporcija ir daudz lielāka kā 
 sliktajām baktērijām, arī šķidrmēslos nonāks atbilstoša šo baktēriju proporcija. Un tam 
 ir ārkārtīgi liela nozīme un efekts, jo labās baktērijas garozu šķeļ, kamēr sliktās to veido.
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IEGUVUMS NO SLURRYBUGS™ VESELĪGĀ AUGSNĒ

> aug vairāk augstvērtīgas zāles,
> ir vairāk mikroorganismu, vaboļu un slieku,
> ir vairāk vietas skābeklim un ūdenim.

> Mēsli ātrāk absorbējas augsnē un neizskalojas no tās.
> Augsnes mikroorganismi, sliekas un citas dzīvās būtnes saņem tām   
 nepieciešamās barības vielas un atbilstošu vidi.
> Labāks augsnes pH līmenis.
> Mazāka smaka, mazāka amonjaka iztvaikošana.
> Laika un naudas ietaupījums, jo mēslus nevajag tik intensīvi maisīt.

BAKTĒRIJAS ŠĶIDRMĒSLU
KOMPOSTĒŠANAI



1 kg SlurryBugs™ SHIFT-IT paredzēts 500 m3 šķidrmēslu Ş vidēji smagu un smagu problēmgadījumu risināšanai, 
kad krātuvē jau izveidojusies garozas kārta. Pirmās nedēļas pievieno SlurryBugs™ SHIFT-IT, bet pēc tam regulāri 
lieto uzturošo SlurryBugs™ devu.

KĀDI IR ŠĶIDRMĒSLI JŪSU FERMĀ?

LLU MPS VECAUCE PIEREDZE

LIETOŠANA

Anaerobi, septiski šķidrmēsli, kuros attīstās 
anaerobās, arī patogēnās baktērijas, kas izdala 
daudz metāna un piesārņo atmosfēru. Grūti 
apsaimniekojami mēsli, kas ātri izskalojas no 
augsnes.

Sārmains pH līmenis, augsta aerobo baktēriju 
aktivitāte, aerobi viendabīgi šķidrmēsli, kurus viegli 
apsaimniekot un izvest uz lauka, kas labāk noturas 
augsnē un tik viegli neizskalojas.

PROBLĒMA.
LLU MPS Vecauce šķidrmēslu lagūna ilgstoši bija ar ļoti biezu virskārtu. Lai 
izvestu mēslus, tie nepārtraukti bija jāmaisa un, maisīšanu beidzot, jau nākamā 
dienā tie atkal kļuva biezi un kunkuļos. Saimniecība tērēja ļoti lielus resursus 
mēslu izvešanai. 

Mēslu krātuve pirms

SlurryBugs lietošanas

Sistemātiski lietojot Slurry bugs baktērijas, mēslu krātuve veidojas par mikroorganiskiem bagātu fermenteri. Kompostēti mēsli 
ir dzīvi, homogēni, tajos ir mazāk nezāļu sēklu, vairs nav tik asas mēslu smakas un ir uzlabots mēslu pH līmenis. 
Baktērijas barojoties izmanto dažādas slāpekļa formas, tādā veidā samazinot gāzu nonākšanu atmosfērā. 
Ilgtermiņā bagātinot augsni ar kompostētiem mēsliem, var mazināt minerālā NPK devas, turklāt šādi mēsli arī nav tik agresīvi 
pret augiem.

Eksperiments mucās
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RISINĀJUMS.
Tika veikts eksperiments, trīs mucās salejot svaigus 
šķidrmēslus – viena muca kontrolei, otrā tika pievienotas 
SlurryBugs baktērijas, bet netika veikta maisīšana, un 
trešajā mucā tika pievienotas SlurryBugs un tika veikta 
maisīšana. Eksperimenta rezultāti pārliecināja un SlurryBugs 
baktērijas sāka pievienot lielajai lagūnai.
REZULTĀTS.
Triju mēnešu laikā, strādājot ar SlurryBugs baktērijām un 
regulāri uzmaisot, virskārta sadalījās un mēsli pārveidojās 
un kļuva viendabīgāki.

Mēslu krātuve pēcSlurryBugs lietošanas

1 kg SlurryBugs™ paredzēts 500 m3 šķidrmēslu – vieglu problēmgadījumu risināšanai un regulārai pievienošanai 
mēslu krātuvē baktēriju populācijas uzturēšanai. 
Nepieciešamā SlurryBugs™ SHIFT-IT vai SlurryBugs™ deva, kuru aprēķina konkrētai saimniecībai, jāsajauc ar lielu 
daudzumu silta ūdens un jāatstāj uz 20 minūtēm. Maisījums jāpievieno atbilstošā vietā krātuvē vai starpkrātuvē.


