
Zāliens,
ar kuru lepoties!
Latvijā rūpīgi un profesionāli radīti zāliena sēklu maisījumi, lai Jūs 
iegūtu skaistu, kvalitatīvu mauriņu, kurš būs izturīgs mainīgajos 
Latvijas klimatiskajos apstākļos. Tie ir veidoti dažādām 
audzēšanas vietām un noslodzes intensitātei. Atliek vien 
izvēlēties sev piemērotāko!

 
Universāls dekoratīvais zāliens
Piemājas dārzu, vasarnīcu, parku apzaļumošanai.

Intensīvi cero, labi nosedz augsni.
Veido skaistu zālienu.
Pieticīgs augsnes un kopšanas apstākļu 
prasību ziņā.
Laba izturība pret izmīdīšanu.

Izsējas norma: 20-30 g/m2
Sastāvs: sarkanā auzene, ganību airene,
pļavas skarene

Zāliens aktīvai izmantošanai
Piemērots sporta laukumu un aktīvo zonu 
apzaļumošanai.

Strauji sadīgst un veido zelmeni.
Izturīgs pret nomīdīšanu.
Ātraudzīgs.
Prasīgs augsnes apstākļu ziņā.
Intensīvi kopjams.

Izsējas norma: 20-40 g/m2
Sastāvs: sarkanā auzene, ganību airene, 
pļavas skarene

Zāliens stadioniem
Stadionu un citu sporta laukumu 
ierīkošanai.

Iztur intensīvu slodzi.
Laba izturība pret izmīdīšanu.
Jāpļauj 2 reizes nedēļā un intensīvi 
jāmēslo

Izsējas norma: 40-50 g/m2
Sastāvs: ganību airene, pļavas skarene

Zāliens smilšainām, noēnotām 
vietām un parkiem
Īpaši piemērots Rīgas un piejūras apkārtnei.

Izturīgs pret daļēju noēnojumu.
Var retāk pļaut
Veido noturīgu un biezu velēnu.
Labi, spēj pielāgoties dažādiem augšanas 
apstākļiem.
Ilgi dīgst (3 nedēļas un ilgāk) un lēni aug.

Izsējas norma: 20-40 g/m2
Sastāvs: sarkanā auzene, aitu auzene, niedru 
auzene, pļavas skarene, ganību airene

Rīga, Struktoru ielā 14a
Tālr. 67 551 834, 65 054 833

Kaibala, „Čuibas 1”,
Lielvārdes novads, Tālr. 65 054519

Saldus, Saldus pagasts, “Tiruļi”
Tālr. 26174031

Tālr.: 67551834; 67551009
E-pasts: seklas@seklas.lv

Interneta veikals
www.seklas.lv 
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Īsa pamācība zāliena ierīkošanai

Zāliena sēšana
Sējas laiks: no aprīļa līdz oktobra vidum.
Sēj bezvēja laikā un atstāj rezervi, lai vēlāk varētu 
veikt piesēju, ja būs nepieciešams.
Izsējas vidējā norma 20 – 40 g/m2.
Lielām teritorijām izmanto sēšanas tehniku. Nelielu 
piemājas teritoriju droši var apsēt ar rokām.
Sējot ar rokām, sēklu sadala 2 līdzīgās daļās. Lai 
sējums būtu vienmērīgs, sēj divos virzienos - uz 
vienu lauka galu dodoties un sējot taisni, atpakaļ 
nākot, perpendikulārā virzienā, šķērsojot lauku. 
Pēc sējas ar grābekli viegli iestrādā sēklas 0,5-1 cm 
dziļumā.
Veic augsnes pievelšanu, lai vējš neaizpūš sēklu. Ir 
speciāli ruļļi, kuros ieber smiltis vai ielej ūdeni un 
norullē teritoriju.

Augsnes sagatavošana
Ieteicams veikt augsnes analīzes. 
Rūpīgi izlīdzina augsni, melnzemes slānim 
jābūt 10-15 cm.
Jāizlasa saknes, būvgruži, akmeņi u.c. lieli 
objekti.
Iestrādā minerālmēslus. Visērtāk lietot 
kompleksos minerālmēslus, kuri satur 
slāpekli, fosforu, kāliju un mikroelementus. 
Skābas augsnes /pHKCL < 5,5/ - jākaļķo.
Augsne jāpieveļ - lai staigājot, pēda iegrimst 
tikai 1 cm.
Viegli, ar grābekli uzirdina augsnes virskārtu 
(ja nelieto sējmašīnu).

Lai zāliens sadīgtu –
tas jālaista!
Ļoti siltā vasarā ieteicams laistīt pat divas reizes 
dienā – no rīta un vakarā, lai zāliens neizdeg.
Ūdeni jāizsmidzina smalki, nepieļaujot peļķes un 
sēklu atsegšanu. Augsnei jābūt vienmērīgi mitrai, bet 
ne pārlaistītai.

Baudiet rezultātu!
Dīgšana var ilgt no 7 līdz 21 dienai.
Nezāles lielākoties iznīks, zālienu intensīvi 
kopjot un pļaujot.
Pirmo reizi zālienu pļauj, kad tas sasniedzis 
8-12 cm augstumu.

pēc 9 dienām

Pēc 55 dienām,
nomēslots un divas reizes nopļauts


