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Nano tehnoloģijas apvieno ļoti atšķirīgas zinātnes nozares – fiziku, ķīmiju, ģenētiku, 

bioloģiju u.c. Tā nodarbojas ar ļoti smalkām daļiņām, kas parasti ir mazākas par 100 
nanometriem – miljono daļu no milimetra. 

Minerālmēslu ražošanā, izmantojot nano tehnoloģijas, tiek iesaistīti ķīmiķi, fiziķi, 
agronomi, biologi. Minerālmēslus iegūst ar plazmas impulso tehnoloģiju. Kā saistošās vielas 
ražotāji izmanto divvērtīgās un trīsvērtīgās karbonskābes. Skābēm saistoties ar jonu metāliem, 
savstarpējas iedarbības rezultātā veidojas amonija karboksilātu kompleksi (Cu, Zn, Mg, Mn, Co, 
Mo, Fe, Se, Nd u.c.). Ar iegūtajiem nanokarboksilātu maisījumiem tiek apstrādāts sēklas 
materiāls (sēklas, bumbuļi un augu saknes) un augi dažādās veģetācijas stadijās. 

Kāpēc augam nepieciešamas barības vielas jau pašā augšanas sākumā? Cilvēkam vai 
jebkurai dzīvai būtnei, lai tā spētu attīstīties un normāli funkcionēt, ir nepieciešami vitamīni, 
mikro un makro elementi. Arī augiem ir visas šīs vajadzības. Ja nepietiek kaut viena no dzīvībai 
nepieciešamajiem elementiem, augi slimo, pazeminās imunitāte, turklāt netiek izmantoti citi 
saistītie elementi. Kā mēs pabarojam augu, iedodam visu nepieciešamo tā dzīvībai un augšanai, 
tā mēs pretī saņemam kvalitatīvu un līdz ar to arī kvantitatīvu ražu. 

Kāpēc lauksaimniecībā minerālmēslu ražošanā tiek izmantotas nano tehnoloģijas?  Ar 
nano tehnoloģiju ražoto minerālmēslu pamatā ir dabiska skābe (citronskābe), ko sintezē paši 
augi. Augiem šī skābe ir vislabāk uzņemama, un ir nano izmēra metālu daļiņu nesējviela, tāpēc 
katrs no metāliem uzreiz nokļūst auga dzīvības ciklā. Pētījumi pierāda, ka ar nano tehnoloģijām 
ražotie minerālmēsli par 40% palielina mikroelementu izmantošanu augos. Nanokarboksilāti 
visdabiskākajā veidā piedalās Krebsa (triju karbonskābju) ciklā. Trikarbonskābju cikls, ko bieži 
sauc arī par citronskābes ciklu vai atklājēja vārdā par Krebsa ciklu, ir šūnu elpošanas galvenā 
sastāvdaļa. Tas ir bioķīmisks gaisa skābekļa klātienē norisošs process, kura laikā tiek iegūta 
dzīvajiem organismiem nepieciešamā enerģija. Ciklam organismā ir ne tikai enerģētiska loma – 
tas ir arī dažādu svarīgu mazmolekulāru savienojumu, no kuriem tiek sintezētas organismam 
nepieciešamas vielas, avots. 

Piemēram,  Krebsa cikla pirmajā posmā izveidojies citrāts savienojas ar Cu, Mn, Zn un 
citiem nanokarboksilātiem un strauji izplata tos augā, piebarojot sakņu sistēmu. Rezultātā 
izdalās ūdens un oglekļa dioksīds, kas paaugstina augos fotosintēzes procesus, bet 
nanokarboksilāti aktivizē auga vitamīnu un fitohormonu (fermentu) darbību. Augu 
fermentatīvās funkcijas piesaista atmosfēras skābekli. 

 
Nano tehnoloģija sniedz sekojošas priekšrocības: 

 ražošanas procesā imantotās izejvielas ir ar 99% tīrību; 

 pateicoties nanokarboksilātu savienojumiem, augiem ir vieglāk atjaunoties pēc stresa 
(meteo apstākļi, augu apstrāde ar minerālmēsliem, augu apstrādes līdzekļiem); 

 minerālmēslos esošie elementi pirmajās augu attīstības stadijās 3-5 reizes palielina 
sakņu sistēmu, kas attiecīgi palielina arī barības uzņemšanas virsmu; 

 minerālmēsli ļoti labi saistās ar augu virsmu un, pateicoties smalkajām nano daļiņām, 
ļoti ātri iekļūst augu šūnās un stimulē augu augšanu; 

 pateicoties pievienotajām  dabiskajām karbonskābēm, nano preparāti izmantojami 
plašā pH amplitūdā (3-12) gan augsnē, gan šķīdumos. Tas nozīmē, ka minerālmēsli sāk 
sadalīties tikai tad, kad iekļūst augā.  
Lielākā daļa ūdens Latvijā ir vai nu ar skābu vai ļoti neitrālu reakciju, tāpēc bieži vien 
izsmidzināmie preparāti nedod gaidāmo efektu. Pie šādām ūdens reakcijām helātu 
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savienojumi sāk noārdīties jau bākas tvertnē, un daļa elementu līdz augam nonāk jau 
nepietiekamā daudzumā vai pat kļūst nepieejami. Nanokarboksilātu mēslojumi šādi 
bākas maisījumos nesadalās. 
 
Pasaulē un nu jau arī Latvijā lauksaimniekiem ir pieejami ar jaunākajām nano 

tehnoloģijām ražotie minerālmēsli (Latvijā tas ir Nano Element). Nano Element šķidrajā 
mikroelementu mēslojumā ir deviņi augu dzīvībai nepieciešamie elementi – varš (Cu), dzelzs 
(Fe), kobalts (Co), molibdēns (Mo), magnijs (Mg), mangāns (Mn), cinks (Zn), selēns (Se), 
neodīms (Nd) nanokarboksilātu formā.  

Veicot produkta pārbaudi ražošanas apstākļos, tika konstatēts, ka apstrādājot sēklas 

materiālu ar kodni, kurai pievienots Nano Element, augu dīgtspēja palielinājusies par 18,8%, 

salīdzinot ar tradicionālo sēklas materiāla kodināšanu. Augiem veidojās spēcīgāka sakņu 

sistēma, kas nodrošināja labāku barības vielu uzņemšanu augšanas sākuma stadijās. Ziemāji 

labāk pārziemoja, jo vairāk uzkrājās cukuri, paaugstinājās augu imunitāte pret slimībām. 

 

 

 

Pateicoties uzkrātajām barības vielām, veģetācijas perioda sākumā augiem tika 

konstatēti stingrāki stublāji, kas nodrošināja labu veldres noturību. Tāpat tika novērots lielāks 

aizmetušos pāksteņu skaits rapsim un pākšaugiem, kā arī lielākas vārpas graudaugiem. 
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Stublāja resnums un pāksteņu skaits   Veldres noturība rapsim 

Veģetācijas periodā apstrādājot augus ar Nano Element, augšanas sākumā tika 
konstatēts lielāks auga augstums (5,5-11,1%, salīdzinot ar kontroli). Augiem par 25% 
paaugstinājās zaļošanas efekts, savukārt raža pieauga par 11 līdz 17%. Vēl būtiskāka bija ražas 
kvalitātes noturība un kvalitātes vērtējums (lipekļa, eļļas un cukura daudzums, 1000 graudu 
masa u.c.). Piemēram, 2014. gada izmēģinājumā Latvijā kukurūzas vālītēs cietes saturs uzkrājās 
par 5,8% vairāk nekā kukurūzā, kur izmantoja tradicionālo augu apstrādi bez Nano Element 
pievienošanas. 

 

 

Kodne & AAL + min.m. + Nano Element  Kodne + AAL + min. m. 



 

 

 
Kopsummā varam secināt, ka ar nano tehnoloģiju ražotiem šķidrajiem minerālmēsliem ir 

nākotne augu papildmēslošanā, jo, pateicoties ražošanas tehnoloģijai, tiem ir ātra uzsūkšanās 
spēja, plašs pH lietošanas diapazons (3-12), tie sāk sadalīties tikai tad, kad ir nokļuvuši augos, 
tiem ir saderība ar gandrīz visiem augu aizsardzības līdzekļiem un minerālmēsliem (izņemot 
varu saturošiem). Nano minerālmēsli atstāj pozitīvu ietekmi uz augu attīstību – dīgtspēju, 
veldres noturību, ražas kvantitāti un kvalitāti – un arī augsnes auglību. Augu apstrādei 
veģetācijas periodā nepieciešamas mazas devas – Nano Element 0,05-0,1 l ha-1. 
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