
Zālaugu sēklu maisījumi
lopbarības ieguvei
Jūs iegūsiet:

Sēklu maisījumi ganībām

ražīgu un augstvērtīgu lopbarību

kvalitāti un drošību - ko sniedz ilggadīgi Latvijas 
zinātnieku pētījumi un izmēģinājumi

plašas izvēles iespējas – atbilstoši Jūsu augsnes 
īpašībām un saimniecībai

sertificētus sēklu maisījumus - piemērotus tieši 
Latvijas klimatiskajiem apstākļiem

pieredzējušas komandas atbalstu

Izmanto Izsējas norma Sastāvs

G1
sienam,
ganībām,
skābbarībai

30 – 35 kg/haUniversāls, augstražīgs, plašam agrofona spektram. Satur ganībām 
nepieciešamās apakšzāles. Pļaujot, var iegūt lielisku lopbarības ražu, jo 
sastāvā ir plašs spektrs virszāļu. Zālāju var izmantot vairāk nekā 5 
gadus.
Izcili ražas rezultāti izmēģinājumos Latvijā!

sarkanais vēlais un baltais 
āboliņš, pļavas auzene, 
timotiņš, ganību airene, 
sarkanā auzene, pļavas 
skarene

G2
sienam,
ganībām,
skābbarībai

30 – 35 kg/haVieglām un smilšainām augsnēm. Ganību, kā arī pļaujamo zālāju 
ierīkošanai. Daudzgadīgs. Teicama barības kvalitāte.

sarkanais un baltais 
āboliņš, pļavas auzene, 
timotiņš, sarkanā auzene, 
pļavas skarene

G3
ganībām,
skābbarībai

30 – 35 kg/haRažīgs, ar augstu tauriņziežu, īpaši lucernas īpatsvaru. Vidēji smagām, 
neitrālām līdz pat sārmainām augsnēm. Nodrošina olbaltumvielām 
bagātas, kvalitatīvas lopbarības ieguvi. Daudzgadīgs zālājs, laba raža 
arī sausās vasarās. 

lucerna, sarkanais un 
baltais āboliņš, pļavas 
auzene, timotiņš, ganību 
airene, pļavas skarene

G4
ganībām,
skābbarībai

30 – 35 kg/haAugstražīgs, intensīvai izmantošanai. Vidēji smagām un smagām 
minerālaugsnēm. Nodrošina īpaši augstvērtīgu, olbaltumvielām 
bagātu un viegli sagremojamu lopbarību. Hibrīdā airene uzlabo 
zelmeņa ziemcietību un izturību. Zālājs jāmēslo un jākopj intensīvi. 
Maisījums ir atsaucīgs uz slāpekļa mēslojumu.
Līdzvērtīgs Eiropas maisījumiem, taču izturības ziņā tos 
ievērojami pārspēj!

baltais āboliņš, hibrīdā 
airene, ganību airene, 
pļavas auzene, timotiņš

G5
sienam,
ganībām,
skābbarībai

30 – 35 kg/haDaudzgadīgs, piemērots zirgu un gaļas liellopu ganībām. Dažāda tipa 
augsnēm - arī vieglākām un sausākām. Zelmeni veido no stīgojošām 
un cerojošām stiebrzālēm, kas nodrošina ogļhidrātiem bagātu 
lopbarību, un tā ir dzīvniekiem viegli sagremojama. 

sarkanais un baltais 
āboliņš, pļavas auzene, 
hibrīdā airene, ganību 
airene, timotiņš, sarkanā 
auzene, pļavas skarene

G6
sienam,
ganībām,
skābbarībai

30 – 35 kg/haAitu ganību ierīkošanai dažāda tipa augsnēs. Ietver daudz komponen-
tes, kuras nodrošina aitām nepieciešamo botāniskā sastāva daudz-
veidību zelmenī. Ar augstu apakš-zāļu īpatsvaru. Zālāju varēs izmantot 
vairāk nekā 5 gadus. Piemērots arī citu mazo mājdzīvnieku un 
mājputnu zaļbarībai.

baltais āboliņš, pļavas 
auzene, hibrīdā airene, 
timotiņš, ganību airene, 
sarkanā auzene, aitu 
auzene, pļavas skarene
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Sēklu maisījumi pļaušanai
Izmanto Izsējas norma Sastāvs

P1
skābbarībai 20 – 25 kg/haAugstražīgs, izdevīgs maisījums. Teicama zāles raža vairākus gadus. 

40-45% āboliņa īpatsvars, nodrošina olbaltumvielām bagātu lopbarī-
bu un ir lielisks priekšaugs citiem laukaugiem.

sarkanais vid. vēlais 
āboliņš, timotiņš

P2
skābbarībai,
sienam

20 – 25 kg/haPlastisks, daudzgadīgs. Minerālaugsnēm un arī nabadzīgākām 
augsnēm. Var izmantot ganīšanai. Sastāvs uzlabots ar perspektīvo 
stiebrzāli – hibrīdo aireni, kas barības kvalitātes ziņā līdzvērtīga 
ganību airenei un izceļas ar augstu ražību, ziemcietību un noturību. 
Zālājs piemērots gan vidēji agrai, gan vēlai pļaušanai. Sezonā - līdz 3 
pļāvumiem!
Izcili ražas rezultāti izmēģinājumos Latvijā!

sarkanais agrais āboliņš, 
hibrīdā airene, pļavas 
auzene, timotiņš

P2-A
skābbarībai,
sienam

30 – 35 kg/haLopbarības ieguvei jau sējas gadā - ar sarkano āboliņu un virsaugu. 
Produktīvā zelmeņu ilggadība 3-4 gadi. Sastāvā esošā viengadīgā 
airene un hibrīdā airene dod augstu zaļās masas ražu un teicamu 
lopbarības kvalitāti. Visos gados ne mazāk kā 3 pļāvumi. Sējams bez 
virsauga!

sarkanais vid. agrais 
āboliņš, hibrīdā un 
viengadīgā airene, 
auzeņairene

P3
skābbarībai,
sienam

20 – 25 kg/haDaudzgadīgs, ražīgs, ar 50% tauriņziežu īpatsvaru, kas nodrošina 
olbaltumvielām bagātas lopbarības ieguvi. Vidēji smagām augsnēm 
ar pietiekamu kaļķu saturu. Sastāvā ir lucerna - pasaulē atzīts, 
augstražīgs, ilggadīgs lopbarības augs, kas dod labu ražu arī sausās 
vasarās, ļaujot iegūt 3 pļāvumus. Laba ziemcietība.

sarkanais agrais āboliņš, 
lucerna, timotiņš

P4
skābbarībai,
sienam

30 – 35 kg/haDivgadīgs, augstražīgs. Sastāvā ir viengadīgā airene, kas dod augstu 
zaļās masas ražu un uzlabo lopbarības kvalitāti jau sējas gadā un 1. 
izmantošanas gadā, kad ražu dod agrais āboliņš. Abos gados var 
iegūt 3 ražas no lauka. Lielisks priekšaugs citiem laukaugiem, 
nodrošinot augsnes auglības uzlabošanu. Sējams bez virsauga!

sarkanais agrais āboliņš, 
viengadīgā airene, 
timotiņš

P5
skābbarībai,
sienam

30 – 35 kg/haStiebrzāļu maisījums siena ieguvei. Dažāda tipa augsnēm, arī 
vieglākām un sausākām. Nodrošina ar proteīniem un ogļhidrātiem 
bagātu lopbarību. Piemērots zirgu barošanai.

hibrīdā airene, timotiņš, 
pļavas auzene, niedru 
auzene, sarkanā auzene

P5-A
skābbarībai,
sienam

30 – 35 kg/ha
Stiebrzāļu maisījums ar virsaugu - lopbarības ieguvei sējas gadā. 
Produktīvā zelmeņu ilggadība 3-4 gadi. Viengadīgā un hibrīdā airene 
nodrošina augstu zaļās masas ražu un teicamu lopbarības kvalitāti. 
Visos gados ne mazāk kā 3 pļāvumi. Sējams bez virsauga!

hibrīdā airene, 
auzeņairene, viengadīgā 
airene

P6
skābbarībai,
sienam

25 – 30 kg/haMitrām, kūdrainām augsnēm. Daudzgadīgs. Zālājs piemērots agrai un 
vidēji agrai izmantošanai. Svarīgi nenovilcināt pļaujas laiku, lai iegūtu 
augstas kvalitātes lopbarību.

bastardāboliņš, niedru 
auzene, miežabrālis, 
pļavas auzene

Sēklu maisījumi kombinētai izmantošanai

Lauks
1

ganībām,
skābbarībai,
sienam

30 – 35 kg/haDažāda tipa augsnēm. Vidēji agrai izmantošanai. Daudzgadīgs, ražos 
5 un vairāk gadus. Nodrošina ļoti labu ražu un lopbarības kvalitāti. 

sarkanais āboliņš, baltais 
āboliņš, pļavas auzene, 
timotiņš, ganību airene, 
sarkanā auzene, pļavas 
skarene

Lauks
2

ganībām,
skābbarībai,
sienam

30 – 35 kg/haPiemērots nabadzīgākām augsnēm. Vidēji intensīvai izmantošanai. 
Zālājs būs daudzgadīgs, ražos 5 un vairāk gadus. 

baltais āboliņš, pļavas 
auzene, timotiņš, sarkanā 
auzene, pļavas skarene

Lauks
4

ganībām,
skābbarībai,
sienam

30 – 35 kg/haIntensīvai izmantošanai. Ātraudzīgs. Labi ataug. Ganību airene 
nodrošina augstu lopbarības kvalitāti. Maisījums ir atsaucīgs uz 
slāpekļa mēslojumu. 

baltais āboliņš, pļavas 
auzene, timotiņš, ganību 
airene, pļavas skarene

Ir iespēja iegādāties tauriņziežu, stiebrzāļu, nektāraugu un zaļmēslojuma augu šķirnes atsevišķi.

Jaunums

Jaunums
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