Profesionālo produktu katalogs 2020

“GreenOK” produkti ar zīmogu no ražotāja “BIO 100% AUGSTA KVAITĀTE” atbilst lietošanai
bioloģiskajā lauksaimniecībā, saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 3.panta
Baltās kannās tiek pildīts filtrēts produkts, izmantojams profesionālajos miglotājos.
Brūnās kannās – nefitrēts produkts, paredzēts laistīšanai.
Augsnei:
“Formula EKO” augsnes uzlabotājs, satur augsnes mikroorganismus.
Sējai:
1) kopā ar sēklu kodināšanu – “GreenCytokinin”;
2) kopā ar sēju, precīzā lauksaimniecība
– granulēts produkts ar dabiskiem mikroorganismiem “Formula EKO 4X PRO”
Augiem:
“Universal Pro” humusvielu koncentrāts (barības vielu transportlīdzeklis); “GreenCytokinin” mikrobioloģisks
preparāts – dabisks augu augšanas regulators; “Zaļais Draugs” šķidrs slāpekļa mēslojums (N 30%) ar bioloģiski aktīvām
humusvielām.
Kompostēšanai:
“BIO Kompost” augu atlieku kompostēšana uz lauka; “Zaļais Draugs” šķidrs slāpekļa mēslojums (N 30%) ar bioloģiski
aktīvām humusvielām; “BIO Kompost” virszemes kūtsmēslu krātuvēm un/vai lagūnām un lopkopības mēslu
kompostēšanas lietošanai.
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“ZAĻAIS DRAUGS”

Slāpekļa mēslojums,
satur dabiskas izcelsmes humusvielas
Amonija nitrāta – urīnvielas šķīdums. Slāpeklis, N – 30%.

Slāpekļa mēslojums satur dabīgas izcelsmes bioloģiski aktīvas humusvielas, līdz ar to
tiek būtiski samazināti mēslošanas līdzekļu zudumi, sasniegts biostimulējošs efekts - tiek
aktivizēti dzīvības procesi augos. Ieteicams visiem kultūraugiem, augsnes auglības
uzlabošanai un augu atlieku kompostēšanai!
Mēslošanas līdzekļa kopējais slāpeklis ir (N) 30%. Slāpekļa mēslošanas līdzekļa
pamatsastāvs sastāv no vairāku veidu slāpekļa formām:
•
amīdu slāpeklis (N-NH2) 14,8%,
•
nitrātu slāpeklis (N-NO3) 7,7%,
•
amonija slāpeklis (N-NH4) 7,5%

PRODUKTA IEDARBĪBA:
Augsnes auglības atjaunošana;
Uzlabo barības elementu iekļūšanu augos;
Paaugstināta minerālmēslu izmantošanas efektivitāte un slāpekļa mēslojumu patēriņa ekonomija 20-30%;
Sekmē sakņu sistēmas attīstību;
Stimulē augu augšanu;
Veicina novājinātu augu atlabšanu;
Veicina labvēlīgās augsnes mikrofloras attīstību.
Zinātniski pierādīts, ka :
Humusvielu un minerālmēslu kombinācija nodrošina to
efektīvu uzsūkšanos augos. Pozitīvais slāpekļa asimilācijas
process ir saistīts ar jonu apmaiņas procesu pastiprināšanos,
bet negatīvie nitrātu sastāva procesi palēninās. Testi liecina,
ka kartupeļu ražošanas eksperimentos lietojot karbamīdu ar
humusvielām, palielinās raža vidēji par 28-31 centneriem uz
hektāru, vienlaikus samazinot nitrātu pielietojumu par 40%
salīdzinājumā ar kontroles grupu.
Lietošana: Slāpekļa mēslošanas līdzekļa (N) augu barošanas devu aprēķina pēc tīrvielas (kg/ha-1) un kultūrauga
mēslošanas plāna.
Rekomendējam miglot augus no rīta vai mākoņainā laikā.
Pirmo reizi auga cerošanas fāzes sākumā. Otro reizi 20-25 dienas pēc pirmās barošanas.
Rekomendējam pielietot arī pilienveida apūdeņošanai un augu barošanai siltumnīcās un uz atklātā lauka.
Slāpekļa produkts pielietojams augsnes uzlabošanai un salmu kompostēšanai:
Patēriņš augsnes uzlabošanai pavasarī: Patēriņš augsnes uzlabošanai rudenī:
*
*
50 L/ha
30 L/ha – 50L/ha. Deva atkarīga no salmu daudzuma!
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*
*
5 L – 1000 m
5 L – 1667 m2
Derīguma termiņš: 5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma).
Brīdinājums! Sargāt no ilgstošas saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no -100C C līdz +300C.
Tehnikas aizsardzībai pieejams:
Korozijas inhibitors (50 g/t)

1000 L/ kubs
EAN kods:
4751015786675

Slāpekļa mēslojums (kg): 1 L = 1,31 kg
Piedāvājam iegādāties 23 m3 mucas slāpekļa mēslojuma
glabāšanai.

“GreenOK” kontakti: tel. nr. +371 27080251
komercdala@greenok.lv

Par lietošanu: Izmantot ķīmiski izturīgas daļas
smidzinātājiem un sūkņiem. Smidzinātāji un citas iekārtas
slāpekļa mēslojuma pielietošanā nedrīkst saturēt daļas no
krāsainiem metāliem, kas nonāk saskarē ar mēslošanas līdzekļi.
Šādas daļas tiek aizstātas ar ķīmiski izturīgas plastmasas
elementiem. Pretējā gadījumā jūs saskarsieties ar iekārtas
bojājuma risku. Tehnikas aizsardzībai ieteicams: Korozijas
inhibitors (50g/1 t).
Pirms un pēc slāpekļa mēslojuma pielietošanas rūpīgi
izskalojiet iekārtu. Karbamīda un amonjaka maisījums ir
spēcīgs oksidētājs līdz ar to var izraisīt tehnikas bojājumus.
Augu atlieku kompostēšana uz lauka un augsnes ielabošana.
Slāpekļa mēslojums izmantojams kompostēšanai uz lauka pēc
ražas novākšanas. Izsmidzinot uz lauka, nav būtiski cik liela
izmēra pilieni. Būtiski novērtēt augu atlieku daudzumu, kuru
jākompostē. Piemēram zemu pļautam laukam augu atliekas, t.sk.
salmu ir daudz mazāk un slāpekļa mēslojumu var izmantot ~ 30
L/ha, bet, ja uz lauka salmi tiek atstāti pēc iespējas vairāk, tad
devu nepieciešams palielināt līdz 50 L/ha.
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“GreenCYTOKININ”

Mikrobioloģisks preparāts - dabisks augu
regulators
Pseudomonas stutzeri 3x109 kvv/ml,
satur dabiskus citokinīnus un auksīnus.
Dabiskas izcelsmes mikrobioloģisks preparāts, atbilst lietošanai bioloģiskajā
lauksaimniecībā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 3.panta 4., 5.punktu.
GreenCytokinin satur dabiskus augu regulatorus – citokinīnus un auksīnus, vitamīnus un īpašas vielas – elicitorus,
kas stiprina augu imunitāti. Augu augšanas veicinātājs ir dabīgs preparāts, ko iegūst biotehnoloģiski, tam piemīt
plašs pielietojums augkopībā. Rekomendējams visām kultūrām.
PRODUKTA IEDARBĪBA:
Uzlabo un paātrina sēklu dīgšanu un augšanu;
Palielina ražību, uzlabo produkta garšas īpašības un palielina
ražas saglabāšanas ilgumu;
Veicina sānzaru augšanu un bagātīgu ziedēšanu;
Palielina auga izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem
(sausums, salnas);
Veicina spēcīgu sakņu sistēmas izveidi un stingra auga
stublāja veidošanu;
Veicina auga šūnu augšanu un hlorofila sintēzi augā, aizkavē
auga novecošanu.
Pētījumi un lauka izmēģinājumi:
Sadarbībā ar LU Bioloģijas institūta Augu ģenētikas laboratoriju ir veikti
laboratoriskie eksperimenti, lai pārbaudītu GreenCytokinin ietekmi uz
šūnu augšanu un attīstību. Eksperimenta rezultātā uz barotnēm ar
GreenCytokinin tika konstatēts 351% (vasaras kviešiem) un 219%
(ziemas kviešiem) vairāk aktīvi augošu šūnu salīdzinot ar kontroli
(barotne bez GreenCytokinin). No eksperimenta rezultātiem izriet, ka
GreenCytokinin piemīt šūnu augšanas veicinošs efekts.
GreenCytokinin darbības efektivitātes apliecinājumi sadarbībā ar APP
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu ir veikti trīsgadīgi
izmēģinājumi uz kartupeļiem, vasaras rapsi, kukurūzu un ganību aireni.
Izmēģinājumi pierādīja, ka izmantojot mikrobioloģisku preparātu
GreenCytokinin ir sekmēta lielākas ražas veidošanās pat par 47%
vasaras rapsim un par 47% ganību airenei. Kukurūzas zaļās masas
pieaugums lielāks par 11% salīdzinot ar kontroli un kartupeļu cietes
satura pieaugums bumbuļos lielāks par 11% nekā kontrolei. Vasaras
miežiem ražas pieaugums par 27%, produktīvo stiebri vairāk par 30%.
Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 2 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma).
Brīdinājums! Mikrobioloģiskam preparātam piemīt augsta bioloģiskā aktivitāte. Lietot tikai atšķaidītā veidā.
Ieteicams izvairīties no tiešo saules staru iedarbības uz produktu. Pēc iepakojuma atvēršanas uzglabāt vēsā
vietā, kur temperatūra 00C līdz +50C.

1,5 L
EAN kods:
4751015650532

3L
EAN kods:
4751015780574

“UNIVERSAL PRO”

Uz sapropeļa vai kūdras bāzes ražots
organiskais mēslojums – humusvielu
koncentrāts
Apstrādāts šķidrais organominerālais mēslošanas līdzeklis
NPK 0,05-0,001-1,2; Mitrums 94,8%; Organiskās vielas 2,3%; pH 11,5 ±0,3
Humusvielas 2,5% (25 g/l)

Dabisks augu mēslošanas līdzeklis ar biostimulējošu efektu –
aktivizē dzīvības procesus augos. Izgatavots no augstvērtīgas Latvijas sapropeļa vai kūdras, kas ir bioloģisko atlieku
humifikācijas produkts un veidojas mikroorganismu darbības rezultātā. Atšķirībā no analogiem produktiem, kurus
iegūst no dažādiem oglekli saturošiem avotiem (piemēram, leonardīta), Universal Pro tiek ražots apstākļos, kas ļauj
saglābāt sapropeļa vai kūdras dzīvo mikrofloru. Ieteicams visiem kultūraugiem.
PRODUKTA IEDARBĪBA:
Paaugstina augu imunitāti pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem – karstums, sausums, salnas, slimības;
Uzlabo barības elementu iekļūšanu augos;
Uzlabo vielu apmaiņas procesus augos;
Paaugstina minerālmēslu izmantošanas efektivitāti, samazinot minerālmēslu patēriņu par 20 – 30%;
Uzlabo stādu iesakņošanos, veicina spraudeņu apsakņošanos;
Sekmē sakņu sistēmas attīstību;
Stimulē augu augšanu un augļu aizmešanos;
Palielina ražību, lauku pētījumi pierādījuši par 15 – 30 % ražas pieaugumu uz dažādiem kultūraugiem;
Uzlabo produkta garšas īpašības un paaugstina uzturvērtību;
Samazina pesticīdu un nitrātu atlieku daudzumu produktos;
Sorbē un izvada no augu organisma smagos metālus;
Veicina novājinātu augu atlabšanu;
Atmodina snaudošos pumpurus vāji lapotiem augiem;
Ziedošiem augiem paildzina ziedēšanas laiku;
Veicina bagātīgu ziedēšanu;
Novērš strauju augsnes izžūšanu;
Aizkavē augsnē iestrādāto minerālmēslu uzskalošanu.
Pētījumi un lauka izmēģinājumi:
Latvijas Zemkopības Zinātniskā institūta pētījumos par
Universal Pro lietošanu kartupeļiem pierādīts, ka preparāta
pielietošana kartupeļu audzēšanā nodrošināja būtisku ražas
pieaugumu no 1m2: vidēji 1,13 kg jeb 21% vairāk nekā
kontroles laukumā. Izmēģinājumi uz ziemas kviešiem
parādīja līdzīgu rezultātu, - ražas pieaugumu par 21%.
Daudzveidīgi humusvielu pētījumi notikuši citās pasaules
valstīs, piemēram, Ukrainā, Krievijā, ASV, Jaunzēlandē, Kanādā,
Vācijā, Čehijā, Āfrikas valstīs. Tur humusvielu koncentrāti
izmēģināti uz dažādām kultūrām, - kartupeļiem, graudaugiem,
ganību zāli, kukurūzu, ogulājiem, rapsi, cukurbietēm, kakao u.c. Visos gadījumos uzrādīti pozitīvi rezultāti – gan
ražas pieauguma, gan sējuma un stādījuma kvalitātes rādītājos. Samazinājusies augu saslimstība, kā arī novērots
nepieciešamo minerālmēslu devu samazinājums, pateicoties augu vielu maiņas uzlabojumiem.
Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma).
Brīdinājums! Sargāt no ilgstošas saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no +50C C līdz +300C.
Iepakojums:

1,5 L
EAN kods:
4751015650297

3L
EAN kods:
4751015650020

5L
EAN kods:
4751015650037

1000 L/ kubs
EAN kods:
4751015780581

“UNIVERSAL PRO”

ražojošo kultūraugu audzēšanas lietošanas rekomendācijas

Kultūra
Graudaugi

Pākšaugi,
rapsis

Kartupeļi

Dārzeņi,
sakņaugi

Ogulāji

Zemenes

Lopbarības
un zāliena
zālāji

Universal PRO deva
150ml/ 10 l ūdens

Apstrādā jamais
apjoms
1t

Pielietošanas veids un rekomendējamais laiks
Pievienojot sēklu kodnei

500 ml / 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām cerošanas fāzē

500 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām stiebrošanas fāzē, kad parādās
graudauga karoga lapa.

200 ml/ 20 l ūdens

1t

Sēklu pirmssējas apstrāde

500 ml/ 200 1 ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām cerošanas fāzē

500 ml/ 200 1 ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pirms pākšaugu vai rapša
ziedēšanas

250 ml/ 20 l ūdens

1t

Bumbuļu apstrāde pirms stādīšanas

500 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pilnu dīgstu fāzē

500 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pirms kartupeļu ziedēšanas

150 ml/ 10 l ūdens

10 kg

Sēklu mērcēšana 2 stundas

500 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām 3-4 lapu attīstības fāzē

300 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pēc 20-30 dienām no 1
.piebarošanas

200 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām lapu plaukšanas periodā

300 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām ziedpumpuru veidošanās fāzē ziedēšanas sākumā

300 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pēc 10 dienām pēc
noziedēšanas

300 ml/ 200 l ūdens

1 ha

200 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pavasarī veģetācijas
atjaunošanās sākumā
Piebarošana caur lapām pirms ziedēšanas sākuma

200 ml/200 l ūdens

1 ha

100 ml/ 10 l ūdens

1t

500 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pavasarī zelmeņa ataugšanas
sākumā

300 ml/ 200 l ūdens

1 ha

Piebarošana caur lapām pēc 3-5 dienām pēc kārtējās
zāles nopļaušanas

Piebarošana caur lapām pēc 25-30 dienām pēc pēdējās
ogu novākšanas
Sēklu pirmssējas apstrāde
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“FORMULA EKO”
Augsnes uzlabotājs

Sapropeļa koncentrāts ar bioloģiski aktīvām humusvielām
un dabiskiem augsnes mikroorganismiem: Bacilius spp.,
Azotobacter spp., Pseudemonas spp. u.c. Humusvielas 1% (>10 g/l)
Dabiskas izcelsmes sapropeļa produkts, atbilst lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 3.panta 1.punktu.
Visu veidu augsnes uzlabošanai. Dabiskā veidā atjauno augsnes organisko sastāvu, aktivizē
augsnes mikrofloru. Bioloģiski aktīvu sapropeļa humusvielu
koncentrāts, spēcīgs prebiotiķis.
Izejviela: Latvijas ezera nogulas (sapropelis) no ekoloģiski tīrām saldūdens tilpnēm,
satur mikroorganismus un humusvielas ne mazāk kā 10 g/L
PRODUKTA IEDARBĪBA:
Veicina labvēlīgās augsnes mikrofloras attīstību un izveido augu augšanai labvēlīgu vidi;
Atjauno un aktivizē mikrobioloģiskos procesus augsnē;
Uzlabo augsnes bioloģiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības;
Veicina slāpekļa piesaistošo un fosfora atbrīvojošo baktēriju darbību augsnē;
Bagātina noplicinātas un smilšainas augsnes ar humusvielām;
Ilgstošas darbības rezultātā palielina organisko vielu sastāvu augsnē.
Darba šķīduma sagatavošana un lietošana:
Viena hektāra apstrādei rekomendējam izmantot 5 – 10 litrus koncentrāta atšķaidot
ar 200 litriem ūdens. Nefiltrēts produkts paredzēts laistīšanai un filtrēts produkts
izmantojams miglošanai. Sagatavotā darba šķīduma pH 7 ± 0,5. Atkārtoti var lietot 14
dienas pēc pirmās apstrādes. Turpmāko apstrādi veikt pēc nepieciešamības 2 - 4 reizes
sezonā, īpaši, ja augsnē ir augsts smilts saturs. Ieteicams lietot pirms augu sējas vai
stādīšanas un pēc ražas novākšanas.
Pētījumi un lauka izmēģinājumi:
Sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu, Priekuļu pētniecības centru, pēc bioloģiski audzēto kartupeļu
ražas novākšanas augsnes analīzes 2017. gada rudenī apliecina, ka augsnē esošais fosfors 60% (P2O5) un kālijs
15% (K2O) tiek atbrīvots un pieejams augiem. Pētījums apliecina arī to, ka augsnē esošās organiskās vielas (OV) tiek
saglabātas un/vai (OV) rādītājs ilgstošā periodā uzlabojas.
Lietošana:
Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš:
5 gadi (Partijas Nr. un
izgatavošanas datumu skatīt
uz iepakojuma).
Uzglabāšana!
Sargāt no ilgstošas saules staru
iedarbības. Uzglabāšanas
temperatūra no 00C līdz
+300C.
Iepakojums:

1,5 L
EAN kods: 4751015780420

5L
EAN kods: 4751015780451

1000 L/ kubs
4751015780703
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“BIO KOMPOST”

Kompostēšanas veicinātājs
Sapropeļa koncentrāts ar bioloģiski aktīvām humusvielām, satur
dabiskus mikroorganismus, kas veicina organisko vielu sadalīšanās
procesus. Humusvielas 1% (>10 g/l)
Dabiskas izcelsmes sapropeļa produkts, atbilst lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 3.panta 5.punktu.
Organisko vielu kompostēšanai. Bioloģiski aktīvu sapropeļa humusvielu koncentrāts.
Izejviela:
Latvijas ezera nogulas (sapropelis) no ekoloģiski tīrām saldūdens tilpnēm, kas satur mikroorganismus un humusvielas
8 – 10 g/L

PRODUKTA IEDARBĪBA:
Paātrina bioloģiskos sadalīšanās procesus;
Veicina visu veidu organisko atlieku (salmu, ražas atlieku, kūtsmēslu, pārtikas atkritumu, sauso tualešu)
kompostēšanu;
Novērš organisko atlieku sadalīšanās procesā radušās nepatīkamas smakas.
Uzlabo augsnes auglību, nomāc patogēno mikrofloru;
Darba šķīduma sagatavošana un lietošanas kompostēšanai:
Koncentrātu atšķaida ar ūdeni!
(1) kompostēšanai uz lauka deva atkarīga no salmu un augu
atlieku daudzuma, viena hektāra apstrādei rekomendējam 2 - 3
litrus koncentrāta uz 200 litriem ūdens. Sagatavoto darba
šķīdumu vienmērīgi izsmidzina vai izlaista uz lauka 24 – 36 h
pirms augsnes apstrādes (piem. aršanas) vai sējas. Filtrēts
produkts izmantojams miglošanai, nefiltrēts produkts
paredzēts laistīšanai. Sagatavotā darba šķīduma pH 7 ± 0,5.
Atkārtoti var lietot 14 dienas pēc pirmās apstrādes;
(2) kūtsmēslu kompostēšanai deva atkarīga no kūtsmēslu
konsistences, vidēji 250 ml koncentrāta uz 1 tonnu kūtsmēslu.
Sagatavoto darba šķīdumu pakāpeniski iestrādā kūtsmēslu
masā. Kompostēšanas laikā nepieciešams nodrošināt skābekļa
piekļuvi masai. Iegūto masu ieteicams izmantot augsnes
mēslošanai un augsnes sastāva uzlabošanai;
(3) organisko atlieku kompostēšanai deva uz 1 m3 atlieku ir
250 ml koncentrāta. Koncentrātu atšķaida ar ūdeni 1:100.
Sagatavoto darba šķīdumu izmanto organisko vielu (zaļās masas
un pārtikas atkritumi, sauso tualešu saturs) apstrādei. Kopējo
kompostējamo masu apstrādā pakāpeniski, nodrošinot skābekļa
piekļuvi kompostēšanas procesa laikā.
Lietošana: Skatīt uz produkta etiķetes.
Derīguma termiņš: 5 gadi (Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma).
Uzglabāšana! Sargāt no ilgstošas saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no +00C C līdz +300C.
Iepakojums:

1,5 L
EAN kods: 4751015780376

5L
EAN kods: 4751015780352

1000 L/ kubs
EAN kods: 4751015780727
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“FORMULA 4X PRO”

GRANULĒTS ORGANOMINERĀLAIS MĒSLOŠANAS
LĪDZEKLIS, SATUR KALCIJU UN MAGNIJU.
Augsts bioloģiski aktīvo humusvielu saturs!
UNIVERSĀLS - ilgstošas iedarbības mēslojums
Universāls organominerālais granulēts mēslošanas līdzeklis – satur kalciju,
magniju un dabīgas izcelsmes bioloģiski aktīvas humusvielas (4,7%)
PRODUKTA IEDARBĪBA:
Nodrošina augus ar barības pamatelementiem (NPK);
Nodrošina augus ar dabiskas izcelsmes kalciju (Ca) un magniju (Mg);
Veicina augu augšanu;
Palielina ražību un uzlabo augļu kvalitāti;
Palielina ražību un uzlabo augļu kvalitāti;
Paaugstina augu noturību pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem;
Veicina novājinātu augu atlabšanu;
Veicina labvēlīgās augsnes mikrofloras attīstību;
Uzlabo augsnes sastāvu.

Lietošanai:
Ieteicams lietot kā starta mēslojumu pirms sēšanas vai stādīšanas. Pirms bumbuļu stādīšanas vai sēklas sēšanas
iestrādāt augsnē, izkaisot granulas uz augsnes virskārtas. Visefektīvāk, ja iestrādā kopā ar sējamo vai stādāmo
materiālu.
Pirms sēšanas iestrādā granulas augsnē tieši sēšanas vietā 60 – 120 g/m2.
Pirms stādīšanas iestrādāt granulas augsnē zem stādāmā materiāla. Patēriņš atkarīgs no stādāmā materiāla
lieluma, vidēji no 20 – 30 g uz vienu stādu. Iestādītos augus aplaista ar ūdeni.
Produktu ieteicams izmantot augu papildus barošanai (siltumnīcā, dārzā vai podiņos), 60 – 120 g/m2 granulas
iestrādā auga sakņu tuvumā un aplaista ar ūdeni. 1 L = 650 g ± 35 g.
Vidējais patēriņš (kg/ha):
1. 30 - 50 kg/ ha-1 kopā ar sējamo vai stādāmo materiālu (tiešā sēja);
2. 50 - 100 kg/ha-1 sagatavojot augsni pirms sējas vai stādīšanas (izkaisīšana).
Satur visus nepieciešamos augu barības pamatelementus (NPK), kā arī sekundāros elementus – dabiskas izcelsmes
magniju (Mg) un kalciju (Ca). Satur augiem nepieciešamās organiskās vielas, tai skaitā bioloģiski aktīvas
humusvielas.
Iepakojums:

25 kg
EAN kods: 4751015780628

1000 kg
EAN kods: 4751015780642

8

Ziemāju audzēšana ar GreenOK

Jāievēro!
Humusvielas un mikrobioloģijas preparāti ir saderīgi ar visu veidu augu aizsardzības līdzekļiem un
mēslošanas līdzekļiem!
GreenOK produkti baltās plastikāta kannās ir filtrēts produkts un tas izmantojams profesionālajos
miglotājos.
GreenOK produkti brūnās plastikāta kannās, nav filtrēts produkts, tas satur organisko vielu daļiņas
(OV), šie produkti paredzēti tikai augsnes laistīšanai.

9

Integrētā lauksaimniecība veiksmīgs ziemas kviešu audzēšanas tehnoloģijas papildinājums!

GreenOK produkti, papildus esošai mēslošanai, sniedza ražības pieaugumu par 15%.
Sākam rudenī ar kompostēšanu uz lauka, pavasarī ar saimnieku tika novērtēta ziemas kviešu
sakņu sistēma. Vasaras nogalē izvērtējām iegūto ražu. Mums izdevās! Uz izmēģinājumu lauka
ražība bez GreenOK produktu izmantošanas 6.5 t/ha, savukārt papildinot GreenOK produktus jau
7,5 t/ha, t.i. +15%. Šobrīd esam uzlabojuši un pilnveidoto GreenOK mēslošanas shēmu
izmantojam 2019. gadā – kā kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas inovatīvu papildinājumu!

Viss sākas ar augsni!

Kā aktivizēt augsnes mikroorganismu darbību un uzlabot noplicinātas augsnes?
Drošība un ražība būs, ja 24 h pirms sējas vēl paspēsi uzlabot augsni iestrādājot
- augsnes uzlabotāju “Formula EKO”, 5-10 L/ha
- un kompostēšanas veicinātāju “BIO Kompost”, 2-3 L/ha.

Jūsu “GreenOK”
Latvijas humusvielu institūts
SIA “Ražošanas tehnoloģijas”
Ražots Latvijā!

Zvaniet: +371 27080251
Rakstiet: komercdala@greenok.lv
Mūsu biroja adrese: Brīvības iela 144, Rīga, LV-1012

