
Sēklu maisījumi
ar virsaugu pļaušanai –
ātrai lopbarības ieguvei
jau sējas gadā

Sausā un karstā 2018.gada sezona daudziem 
lauksaimniekiem radīja grūtības sagatavot 
lopbarību pietiekamā daudzumā. Zālāju 
zelmeņi ir cietuši no sausuma, un arī 
2019.gada sezonā to produktivitāte var būt 
zemāka. Ņemot vērā šos apstākļus - šogad 
esam radījuši jaunus sēklu maisījumus - ātras 
un kvalitatīvas lopbarības ieguvei.
Tie nodrošinās zaļbarību, skābbarību 
un sienu jau sējas gadā!  

Jaunie maisījumi ir izveidoti, balstoties uz 
mūsu pieredzi, gatavojot speciālos maisījumus 
individuāliem klientiem, kuriem nepieciešama 
lopbarība jau sējas gadā. Pēdējo trīs gadu 
laikā esam pārliecinājušies par šādu 
maisījumu labo produktivitāti ražošanas 
apstākļos Latvijā. Kopējā produktīvā ilggadība 
šiem zelmeņiem būs 3-4 gadi. Pateicoties 
sastāvā iekļautai viengadīgai airenei un 
hibrīdai airenei, tie nodrošina ne tikai 
augstu zaļās masas ražu, bet arī ļoti labu 
lopbarības kvalitāti. Visos gados var iegūt 
trīs ražas no viena lauka. 
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Sēklu maisījumi,
kuri paredzēti zaļināšanas 
prasību izpildei 
Veidoti atbilstoši 2018.gada 27.marta grozījumiem MK 
noteikumos nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 
lauksaimniekiem" 116. punktā (116.7. un 116.8. apakšpunkti).
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Izsējas norma: 20 kg/ha

Maisījumi veidoti no slāpekli piesaistošajiem 
kultūraugiem ar graudaugiem vai stiebrzālēm, ja 
slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars pēc 
sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas ir 
lielāks par 50 procentiem.

Maisījums ar sarkano āboliņu kombinētai 
izmantošanai – pirmais pļāvums zaļmasai vai 
skābbarībai (tranšejās), atālus var izmantot 
pļaušanai vai ganīšanai.

Starpkultūru maisījumi. Tos sēj ne vēlāk kā līdz 
kārtējā gada 1. septembrim, un sējums jāsaglabā 
vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Šajā laika 
posmā netiek lietoti ķīmiskie augu aizsardzības 
līdzekļi.

Zaļai zemei N1 
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Maisījums vieglām minerālaugsnēm.
Zaļai zemei N2 
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Maisījums ar augstu lucernas īpatsvaru pļaušanai 
zaļmasai vai skābbarībai (tranšejās). 

Zaļai zemei N3

Izsējas norma: 20 kg/ha

Izsējas norma: 30-35 kg/ha
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Izsējas norma: 10-20 kg/ha

Maisījums augsnes dziļirdināšanai, jo eļļas rutkam ir 
viena no visdziļākajām sakņu sistēmām – līdz 2 m, 
baltām sinepēm līdz 1,5 m.

Zaļai zemei S1 
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Maisījums augsnes  uzlabošanai, ar augstu 
tauriņziežu īpatsvaru.

Zaļai zemei S2 
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Maisījums bez krustziežiem. 
Zaļai zemei S3

Izsējas norma: 15-25 kg/ha

Izsējas norma: 15-20 kg/ha
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