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NPK 10-26-26+2S
Komplekss NPK mēslošanas līdzeklis
Iepakojums: 800 kg
Sastāvs:
slāpeklis ( N ) 10%
neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors ( P2O5 ) 26%
ūdenī šķīstošais fosfors ( P2O5 ) 25%
ūdenī šķīstošais kālijs ( K2O ) 26%
kopējais sērs ( S ) 2%
magnija oksīds ( MgO ) 0,3 - 1%
Apraksts: Komplekss mēslošanas līdzeklis ar četru barības
vielu kombināciju vienā granulā, kas nodrošina efektīvu
pielietojumu un tādā veidā palīdz maksimāli palielināt
ražu, tās kvalitāti un rentabilitāti.
Ražotājs: PHOSAGRO

NPK 15-15-15 + 11S
Komplekss NPK mēslošanas līdzeklis ar sēru
Iepakojums: 800 kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis ( N ) 15%
amonija slāpeklis ( N-NH4 ) 15%
neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors ( P2O5 ) 15%
ūdenī šķīstošais fosfors ( P2O5) 14%
ūdenī šķīstošais kālijs (K2O) 15%
kopējais sērs ( S ) 11%
Apraksts: Komplekss mēslošanas līdzeklis ar lielāko sēra
saturu tirgū, tādā veidā piedāvājot pilnu barības vielu
klāstu vienā granulā, kas veicina efektīvu mēslojuma
pielietošanu.
Ražotājs: PHOSAGRO

NPK 8-20-30+2S
Komplekss mēslošanas līdzeklis ar augstu fosfora un kālija
saturu
Iepakojums: 800 kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis ( N ) 8%
t.sk. amonija slāpeklis ( N-NH4 ) 8%
neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors ( P2O5 ) 20%
ūdenī šķīstošais fosfors ( P2O5 ) 20%
ūdenī šķīstošais kālijs ( K2O ) 30%
kopējais sērs ( S ) 2%
Apraksts: Četru vielu kombinācija vienā granulā. Šis
mēslojums ir ar augstu kālija un fosfora koncentrāciju un
zemu slāpekļa koncentrāciju, kas ir labs vienreizējai
lietošanai. Mēslojuma P-K attiecība 1.0:1.5 ir piemērota
kultūraugiem, kam nepieciešams liels daudzums kālija.
Ražotājs: PHOSAGRO

NPK 10-26-26+2S
Komplekss NPK mēslošanas līdzeklis
Iepakojums: 500 kg
Sastāvs:
amonija slāpeklis ( N-NH4 ) 10%
fosfors ( P2O5 ) 26%
kālijs ( K2O ) 26%
kopējais sērs ( S ) 2%
Apraksts: Šis NPK mēslošanas līdzeklis satur trīs galvenās
barības vielas vienā granulā. Efektīvs visiem kultūraugiem
un visiem augsnes veidiem.
Ražotājs: URALCHEM

Amonija nitrāts stabilizēts N33+3P
Slāpekļa mēslojums ar viegli pieejamu fosforu
Iepakojums: 500kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis ( N ) 33%
t.sk. amonija slāpeklis ( N-NH4 ) 16,5%
t.sk. nitrātu slāpeklis ( N-NO3 ) 16,5%
kopējais minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5 ) 3%
t.sk. neitrālā amonija šķīstošais fosfors (P2O5 ) 2,8%
t.sk. ūdenī šķīstošais forsfors ( P2O5) 2,4%
Apraksts: Slāpekļa mēslojums ar viegli pieejamu fosforu
vienā granulā. Satur divus slāpekļa veidus, lai nodrošinātu
barības vielas visā augu augšanas periodā. Satur viegli
pieejamas ūdenī šķīstošas fosfātu formas. Lieliskas
uzglabāšanas un izkliedēšanas īpašības.
Ražotājs: URALCHEM

Kalcija amonija nitrāts ar sēru CAN+S 27- 4
Kalcija amonija nitrāta mēslošanas līdzeklis ar sēru
Iepakojums: 500 kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis ( N ) 27%
t.sk. amonija slāpeklis (N-NH4 ) 13,5%
t.sk. nitrātu slāpeklis ( N-NO3 ) 13,5%
sērs, kopējais 4%
t.sk. ūdenī šķīstošais sērs ( S ) 3,2%
kalcija oksīds (CaO) 8,9%
Apraksts: Amonija nitrāta mēslošanas līdzeklis ar sēru.
Ražotājs: EUROCHEM

Amonija sulfāts-nitrāts ENTEC N26-S13
Stabilizēts slāpekļa mēslojums
Iepakojums: 500 kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis ( N ) 26%
t.sk. amonija slāpeklis ( N-NH4 ) 18,5%
t.sk. nitrātu slāpeklis (N-NO3) 7,5%
kopējais sērs ( S ) 13%
Apraksts: ENTEC mēslojums ir stabilizēts ar amonija
stabilizatoru 3,4-dimetilpirazola fosfāts. Tas aizkavē
nitrifikācijas pirmo fāzi, proti, nitrātu slāpeklim oksidēties
par nitrītu formas slāpekli (NH3 – HNO2), tādējādi
stabilizējot augsnē piegādāto amonija formas slāpekli,
ļaujot tam būt pieejamam augiem ilgstošākā laika periodā.
Turklāt ENTEC papildus stabilizētajam amonija slāpeklim
satur daļu nitrāta formas (7.5%) ātrākai sākotnējai
iedarbībai, kas vitāli nozīmīga augiem ir pavasarī,
atjaunojoties veģetācijai. Sēra saturs mēslojumā ir
pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo sēra daudzumu
gan rapšiem, gan kviešiem augstai ražas un kvalitātes
sasniegšanai.
Ražotājs: EUROCHEM

Kālija hlorīds
Kālija hlorīda mēslojums
Iepakojums: 500 kg
Sastāvs:
ūdenī šķīstošais kālijs ( K2O ) 60%
Apraksts: Klasisks augstas kvalitātes un koncentrācijas
viena elementa mēslojums, kas piemērots daudzu
kultūraugu mēslošanai.
Ražotājs: EUROCHEM

AMOFOSS NP 12-52
Monoamonija fosfāts (MAP) - granulēts fosfāta un slāpekļa
mēslojums
Iepakojums: 500kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis ( N ) 12%
t.sk. amonija slāpeklis ( N-NH4 ) 12%
fosfora pentoksīds, kopējais ( P2O5 ) 52%
Apraksts: MAP slāpekļa fosfora mēslojums, kur slāpeklis ir
amonjaka formā. MAP ir augsti koncentrēts, efektīvs,
universāls
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Monoamonija fosfātu lieto visiem augsnes veidiem, kā arī
visiem lauksaimniecības kultūraugiem un klimatam. Īpaši
piemērots kā zemsakņu mēslojums augiem ar augstu
fosfora nepieciešamību.
Ražotājs: EUROCHEM

YaraBela EXTRAN 33,5 N
Slāpekļa
mēslojums
kultūraugiem

visiem

lauksaimniecības

Iepakojums: 600 kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis ( N ) 33,5%
t.sk. amonija slāpeklis (N-NH4 ) 16,9%
t.sk. nitrātu slāpeklis ( N-NO3 ) 16,9%
Apraksts: Granulēts slāpekļa mēslojums, kas satur
amonija (NH4) un nitrātu (NO3) formas slāpekli līdzīgās
daļās. Derīgs lietošanai visiem lauksaimniecības
kultūraugiem kā slāpekļa papildmēslojums.
Ražotājs: YARA

Amonija sulfāts N-S 21-24
Slāpekļa un sēra mēslojums
Iepakojums: 500 kg
Sastāvs:
amonija slāpeklis ( N-NH4 ) 21%
kopējais sērs ( S ) 24%
Apraksts: Amonija sulfāts ir viens no visbiežāk
izmantotajiem
minerālmēsliem,
ko
izmanto
lauksaimniecībā. Šis mēslojums ir amonija sulfāta formā,
tādēļ to augi uzņem pakāpeniski. Šis mēslojums ir
nepieciešams visiem augiem - īpaši graudaugiem un
rapsim.
Ražotājs: GRANMAX

Amonija sulfāts - nitrāts N30-S7
Amonija nitrāta un amonija sulfāta maisījums
Iepakojums: 500kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis ( N ) 30%
amonija slāpeklis ( N-NH4 ) 18%
nitrātu slāpeklis ( N-NH3 ) 12%
kopējais sērs ( S ) 7%
Apraksts: Amonija nitrāta un amonija sulfāta
maisījums ko augi uzņem pakāpeniski. Šis mēslojums
ir nepieciešams visiem augiem - īpaši graudaugiem un
rapsim.
Ražotājs: URALCHEM

Karbamīds N46
Karbamīds (Urīnviela)
Iepakojums: 500 kg
Sastāvs:
kopējais slāpeklis izteikts amīdu slāpekļa formā ( N-NH3 )
46%
Apraksts: Karbamīds ir visā pasaulē populārs slāpekļa
mēslojums, kas piemērots dažādu lauka kultūraugu
mēslošanai.
Ražotājs: AAS FOSAGRO- ČEREPOVEC.

