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SĒKLU APSTRĀDEI UN ĀRPUSSAKŅU MĒSLOŠANAI

ŠĶĪDUMS, TILPUMS - 1 l

šķīdums uz dabīgās citronskābes bāzes, kas augiem ir 
atpazīstama un īpaši viegli izmantojama forma
visi mikroelementi ir nano izmērā (< 100 nm) un, pateicoties 
tam, viegli saistās ar nukleīnskābēm, olbaltumvielām, 
iesaistās augu membrānās un tiek cauri šūnapvalkam
nodrošina bāzes mikroelementu vajadzību augiem un 
kompensē to trūkumu
ķīmiskā saderība ar citiem 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
Graudaugi 0,05 l/ha x 3 (cerošanas, stiebrošanas un vārpošanas stadijās)
Rapsis  0,05-0,1  l/ha x 2 (5-7 lapu un ziedpumpuru stadijā)
Kukurūza 0,05-0,1  l/ha x 2 (3-5 lapu stadijā un 2 nedēļas vēlāk)
Pupas 0,05 l/ha x 3 (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 klimatisko apstākļu un pesticīdu 
radīto stresu
vairāk pārziemojušo augu
resnāki stublāji
par līdz pat 30% lielāka raža

IEGUVUMI

ērti lietojams produkts
iekļaujams jebkurā augu apstrādes shēmā, nemainot 
ierasto mēslošanas kārtību
lietojams pie jebkuras ūdens cietības un pH 3-12
nav toksisks un nekaitē apkārtējai videi

PLUSI

RAPSIM, KUKURŪZAI, GRAUDAUGIEM, PĀKŠAUGIEM

varš un mangāns dod enerģiju sekmīgai dīgšanai un 
attīstībai
cinks, varš, selēns un neodīms uzlabo augu imunitāti 
un noturību gan pret ķīmisko, gan klimata izraisīto 
stresu, palīdz atjaunoties. Cinks nepieciešams 
kukurūzai 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 paaugstina fotosintēzes 
intensitāti

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
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Gatis Felšs, Talsu novada z/s “Skaras”, 2016. gads. 
“Mums šogad jūnijā un jūlijā lietus nebija gandrīz nemaz, labi, 
ja nolija pāris reizes. Proteīna maz, visi mieži aizgāja 
lopbarībai, bet es nepārdzīvoju – jau augustā redzēju, ka ar 
Nano ELEMENT apstrādātajos laukos vārpas ir resnākas un 
daudz lielākas. No katra hektāra novācu par 3 tonnām vairāk! 
Ražas pieaugums man nokompensēja kvalitāti.”

LLU MPS Vecauce, 2015. gads, kukurūzas hibrīds ‘NK Borago’.
Pētījumi parāda nozīmīgu Nano ELEMENT ietekmi uz barības vērtību, 
sagremojamību un attiecīgi arī uz tās apēdamību. Lapu apstrāde ar 
Nano ELEMENT ļāva samazināt ADF par 3,5%, kas atbilstoši palielināja 
NEL, kaut līdz šim konrētais hibrīds Latvijā NEL nodrošināja mazāk par 
7%. Protams, ka arī cietes daudzums šajā barībā bija stipri augstāks kā 
tradicionāli audzētai kukurūzai. 

LAAPC Pēterlauki, 2014. gads, vasaras kvieši ‘Taifun’, sēja – 17. aprīlis, ražas novākšana – 21. augusts.
Pirmais Nano ELEMENT izmēģinājums Latvijā, un būtisks kviešu ražas pieaugums, kas dod arī 68-88 Eur/ha lielu ekonomisko 
ieguvumu.

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

8,0 9,0 10,0

7,025 7,565
(+7,69%)

7,756
(+10,41%)

7,602
(+8,21%)

Raža, t/ha

Nano ELEMENT 
uz sēklām

Nano ELEMENT 
veģ. periodā

Nano ELEMENT 
uz sēklām 

un veģ. per.

Kontrole

29,38% 30,32%

35,42% 
31,84%

Ciete, %

Nano ELEMENT 
uz sēklām

Nano ELEMENT 
veģ. periodā

Nano ELEMENT 
uz sēklām 

un veģ. per.
Kontrole

21,16 %
20,51% 

17,62% 

21,06%

ADF, %

Nano ELEMENT 
uz sēklām

Nano ELEMENT 
veģ. periodā

Nano ELEMENT 
uz sēklām 

un veģ. per.
Kontrole

6,92
6,97

7,20

6,93

NEL, MJ/kg

Nano ELEMENT 
uz sēklām

Nano ELEMENT 
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Nano ELEMENT 
uz sēklām 

un veģ. per.
Kontrole


