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Šajā “Palīgs dārzā” nu-
murā esmu apkopojusi  
padomus gan iesācē-
jiem, gan arī cilvēkiem, 
kas ar dārzniecību no-
darbojas jau ilgāku laiku. 
Es vēlu jums veiksmi un 
patīkamu noskaņoju-
mu visos ar dārzkopību 
saistītajos darbos!
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Kad saule izkausē sniegu, 
un slapjā zeme sāk smaržot 
pēc pavasara, daudziem no 
mums rodas neizskaidroja-
ma vēlme doties uz dārzu, 
uzrakt zemi un ar nepacietī-
bu gaidīt pirmo augu dzinu-
mu rašanos.
Dārzā var redzēt sava dar-
ba augļus, kā arī pastāv ie-
spēja apstāties un ieklausī-
ties, apskatīt un pasmaržot 
dabas brīnišķīgumu. 
Nodarbes dārzā, neatkarī-
bā no jūsu vecuma, ir node-
rīgas jūsu veselībai. Dārz-
kopība un augi, papildus 
fiziskajam gandarījumam, 
piedāvā arī patīkamu skatu. 

Augu audzēšana māca 
mums pacietību un palīdz 
izturēt ar ikdienas stresu. 

Augi reaģē uz laika apstāk-
ļiem un gadalaiku maiņām. 
Tie attīstās lēnām, sekojot 
savam dabas attīstības rit-
mam. 
Pumpuru atvēršanos, ziedu 
izplaukšanu un augļu noga-
tavošanos ir pacietīgi jā-
gaida.
Audzējot augļu kokus vai 
dārzeņus, gūstam no dārz-
niecības tiešu labumu – ve-
selīgu un dabīgu produktu 
no sava piemājas mazdār-
ziņa. 

Pašmāju dārzā audzēti 
dārzeņi, ogas un augļi ir 
vērtība, ko dārza īpaš-
nieks saņem papildus 
patīkamam laika pava-
dīšanas veidam.

Skaistums un enerģija no dārza 
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Papildus mēslošanai iz-
manto ilgstošas iedarbības 
mēslojumus un, izmantojot 
tos, augam vienlaikus tiek 
nodrošinātas visas vasarā 
nepieciešamās uzturvielas.

Ar vasaras puķēm 
rotāsim balkonu un 

dārzu

Ieteikums

Lasiet par ilgstošas iedar-
bības mēslojumu izmanto-
šanu 5. lpp., 4. sadaļā.
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Vasaras puķu 
stādīšana:
1. Izvēlieties pēc iespējas 
lielāku podu. Ja pods tiek 
izlikts zem klajas debess, 
tad poda apakšā ir jābūt 
caurumam, lai no poda va-
rētu notecēt liekais lietus 
ūdens. 
2. Piepildiet podu ar aug-
sni. Labākā augsne tam 
ir Biolan augsne vasaras 
puķēm.
3. Iestādiet augus. 
4. Veiciet papildus mēslo-
šanu (variants a vai b).
a. Izveidojiet starp augiem 
caurumiņus, kur mazām 
saujām ieberiet Biolan 
dabīgo mēslojumu (1 dl/
uz augu). Lai izvairītos no 
pārmēslošanas, svarīgi ir, 
lai mēslojums netiktu sa-
jaukts ar visu augsni. 
b. Starp augiem iesprau-
diet Biolan piekaramo 
podu mēslojuma stienīšus.
Mēslojuma stienīšus jāpie-
vieno reizi mēnesī,  atkarī-
bā no nepieciešamības.
5. Pārklājiet mēslojumu ar 
augsni.
6. Viegli sablīvējiet augsni.
Pārbaudiet, lai uz augsnes 
virsmas paliktu daži cen-
timetri vietas laistīšanas 
ūdenim.

Ar viengadīgajiem deko-
ratīvajiem augiem ātri 
var izveidot krāšņas augu 
grupas gan puķu kastēs, 
gan pakarināmajos podi-
ņos, gan arī dārzā. Vasaras 
ziedu apkopšana ir vien-
kārša, ja ir izvēlēta pa-
reiza augsne un stādīša-
nas laikā tiek pievienots 
ilgstošas darbības dabis-
kais mēslojums.

Biolan augsnes 
vasaras puķēm 
laistīšanas kristāli 
uzglabā sevī ūdeni 
un pakāpeniski atda-
la to saskaņā ar auga 
vajadzībām.
Biolan augsnes va-
saras puķēm keram-
zīta gabaliņi uztur 
augšanas pamatu 
gaisīgu un veicina 
sausas augsnes 
mitrināšanu. 

No papildus mēslojuma uz-
turvielu pietiks visai vasa-
rai. Laistīšanai izmantojiet 
parasto ūdeni. Ja augšanas 
pamatnei papildus mēslo-
jums netiek pievienots, tad 
ir jāmēslo arī uzturvielām 
bagāto augšanas pamatni, 
lai augi spētu ziedēt visu 
vasaru. 
Kā papildus mēslojums ir 
piemērots Biolan dabīgais 
mēslojums, kas ir sajaukts 
ar laistīšanas ūdeni. 

Dižā begonija   Nemofīla  Abutilons  Ehinācijar  
   jeb istabas kļava  
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Viegli uzsākt

 Nogrābiet
• Ļaujiet zālienam nožūt.
• Nogrābiet zālienu.

 Kaļķojiet
•  Kaļķojiet ar Biolan dārza 

kaļķi.
• Ja katru gadu jūs mēslojat 

zālienu ar Biolan mēsloju-
mu zālienam, tad kaļķošana 
nav nepieciešama.

Mēslojiet 
•  Mēslojiet ar Biolan mēsloju-

mu zālienam: 0.5 l/10 m².  

 
 

 Pļaujiet
•  Pļauj iet  zāl ienu katru 

nedēļu. Piemērots zāles 
augstums ir 4-5 cm.

• Atstājiet nopļauto zāli mik-
roorganismu barībai.

• Kad nopļauto zāli savāciet, 
atkārtoti mēslojiet zālienu 
vasaras vidū. 

Labi kopts zāliens ir 
dārza lepnums
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Vai sūnas nosmacē 
zāli? 

Sūnas nespēj sacensties ar 
veselu un spēcīgi
augošu zālienu. Ja sūnas 
dārzā sāk pārņemt varu, 
tad ir jāuzlabo zāliena aug-
šanas apstākļi. 
Sūnas aug un izplatās skā-
bā augsnē, bet zālienam ir 
nepieciešama kaļķiem ba-
gāta pamata augsne.
Tāpēc ir svarīga regulāra 
zāliena kaļķošana. Arī ēnai-
nā augšanas vietā sūnas 
jūtas labāk par zālienu. 
Galvenais sūnu izplatības 
priekšnoteikums ir aug-
snes sablīvēšanās, kā re-
zultātā zāliena augu sak-
nes nesaņem pietiekamā 
daudzumā skābekli. Šādā 
gadījumā vajadzētu veikt 
augsnes aerāciju. 

1. Sablīvētas augsnes 
aerācija: Nelielās platībās 
dobumus var izveidot ar 
dakšas vai sviras palīdzī-
bu, izveidojot apmēram 

10 cm dziļus caurumus. 
Lielāku platību aerācijai ir 
piemērotas elektriskās vai 
ar benzīna motoru darbi-
nāmas sūnu likvidēšanas 
mašīnas. Labākais zāliena 
aerācijas laiks ir pavasa-
ris, bet zālienu var ventilēt 
arī tā veģetācijas periodā. 
Veģetācijas periodā, pirms 
aerācijas, zāliens ir jāno-
pļauj. 

2. Kad zāliens ir ventilēts 
un sūnas ir mehāniski lik-
vidētas, tad zāliens ir jā-
mēslo. 

3. Mēslojumam uzber plā-
nu kārtiņu Biolan dārza 
melnzemi. 

4. Grābšana nogādā augsni 
pie zālaugu saknēm. Zem 
augsnes aktivizējas mikro-
organismu darbība, kā re-
zultātā uzlabojas augsnes 
struktūra un gaisa plūsma. 
Rezultātā uzlabojas arī zā-
laugu sakņu sistēma.
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Pareizi kopts 
zāliens vienmēr 
izskatās lieliski, 
ja tas tiek regulāri 
apkopts. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Labākais laiks zāliena 
atjaunošanai ir pava-
saris. Atjaunojamos 
l a u ku m o s  a u g s n e s 
virskārtu uzirdina un 
uzber 1–2 cm kārtu 
Biolan dārza melnze-

Ieteikums
mes. Augsnes virsmu 
nolīdzina ar grābekli. 
Sēklas iesēj un vieg-
li  iestrādā augsnes 
virskārtā ar grābekli. 
Augsni pieveļ un sēju-
mu laista, līdz sēklas ir 
sadīgušas. 
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Ogulāji tiek stādīti 
saulainā vietā

Lai ogulāji bagātīgi ziedētu 
un nestu ražu, tos stāda 
saulainā, no vēja pasargātā 
vietā.  Augšanas pamatnei 
ir jābūt vismaz 50
cm biezai un ar bagātīgu 
augsni. Stādīšanas vietas 
pamatnes uzlabošanai ir 
piemērota Biolan dārza 
melnzeme. 
Ja vēlaties ražu no krū-
miem ievākt no visām pu-
sēm, tad starp krūmiem ir 
jāatstāj vismaz 2 metrus 
brīva vieta.
Stādīšanas laikā stādīša-
nas dobumā kā papildus 
mēslojums tiek pievienota 
Biolan stādīšanas patrona. 
Ar tās palīdzību stāds sa-
ņem pietiekami uzturvielu 
visam pirmajam augšanas 
gadam. Skatiet stādīšanas 
patronas lietošanu aprak-
stošu attēlu sēriju 10. lpp.

Regulāra krūmu 
izgriešana
nodrošina kvalitatīvu 
ražu

Ogulāji tiek retināti agrā 
pavasarī, kad pumpuri vēl 
nav atvērušies, bet sniegs 
jau ir nokusis no krūmu 
stumbra. 
Ērkšķogu, jāņogu un upeņu 
krūmiem katru gadu izgriež 
pēc iespējas tuvāk pie ze-
mes esošos 3-5 vecākos 
zarus. Tādejādi krūmiem 
vienmēr paliek spēcīgi, ra-
žīgi zari. Vecos zarus var 
atpazīt pēc tumšās krāsas 
un uz stublāja augošajiem 
ķērpjiem. Avenēm tiek ap-
griezti visi iepriekšējā va-
sarā ražu nesušie zari.
 

Ogulājos nogatavojas 
veselīga raža

Jāņogu, upeņu un 
ērkšķogu krūmiem 
parasti apkārt tiek 
veidots atbalsts.  
Atbalsts neļauj 
zariem noliekties 
uz zemes, kur ogas 
sasmērējas un tās ir 
grūti nolasāmas.

Ieteikums

Stādīša-
nas 
patrona

Augša-
nas 
patro-
na

Ru-
dens 
patro-
na

Upenes 1 2 1

Sarkanās un baltās 
jāņogas 

1 3 1

Ērkšķogas 1 2 1

Patronu dozēšana (deva/krūms)
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Viegli uzsākt

Pavasarī apgrieziet ogulā-
jus. 
Kaļķojiet ik pēc 2-3 gadiem 
ar Biolan dārza kaļķi. 
Katru pavasari mēslojiet ar 
Biolan stādīšanas patronu 
vai Biolan dabisko mēslo-
jumu.

Uzlabojiet ražību:
Uzlabojiet izturību ziemā un 
nākamā gada ražu ar Biolan 
pamata un rudens mēslo-
jumu.

Pavasarī ogulājus 
mēslojiet ar Biolan 
stādīšanas patronu. 
Šis ir dabīgais mēslo-
jums un no šīs patro-
nas augiem pietiek 
barības vielu visai 
vasarai. 

Lai novērstu nezāļu 
izplatīšanos, ogulā-
ju saknes varat pār-
klāt ar Biolan mulču. 
Piemērots pārklāju-
ma biezums ir 10 cm. 
Ar Biolan mēslošanas 
patronām mēsloša-
nu var veikt arī caur 
pārklājuma kārtu. 

Ogulāju kopšana:

biolan.lv

Ieteikums

Ieteikums
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Augļu koki ir piemēroti 
jebkuram dārzam

Dabīgā veidā koptos augļu 
kokos nogatavojas garšī-
ga un veselīga raža,
kas ēdama gan svaiga, gan 
arī ir piemērota konservē-
šanai.
Mazā dārziņā iederas slai-
dais ķirsis un plūme. Arī 
ābeles var iegādāties kā 
pundurābeles, kas mazā 
dārzā ietaupa vietu un at-
vieglo ražas novākšanu. 

Augļu koku 
stādīšana
• Pārbaudiet, vai šķirne ir 
ziemciete. 
• Izvēlieties saulainu un sil-
tu augšanas vietu.
• Augļu koka augšanas 
vietā augsnes dziļumam ir 
jābūt apmēram 80 cm.
• Stādīšanas vietas pa-
matnes uzlabošanai ir 
piemērota Biolan Dārza 
melnzeme.
• Ievietojiet augu stādīša-
nas bedrē.
Atstājiet saknes bumbuli 
augsnes virsmas tuvumā. 
• Atbalstiet stādu ar di-
viem atbalsta kociņiem un 
atstājiet tos atbalstam vis-
maz divus gadus.  
• Pēc iestādīšanas laistiet 
stādu katru nedēļu, ar 30-
40 litriem ūdens ikreiz. 

Ābeles, bum-
bieres, ķirši un 
plūmes ir skaisti 
mazie koki, kas ir 
piemēroti gan kā 
dekoratīvie koki 
dārza izdaiļošanai, 
gan arī kā noderīgi 
augļkoki. 

4. 1. 2. 3.

Mēslošana ar stādīšanas patronu

1. Ievietojiet stādī-
šanas bedrē Biolan 
stādīšanas patronu.

2. Atplēsiet stādī-
šanas patronas vir-
sējās daļas aizsarg-
papīru.

3. Aplaistiet. 4. Beigās pārklājiet 
stādīšanas patronu 
ar augsni. 

Mēslojuma efekts ilgst visa veģetācijas  perioda laikā.
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Ābeles un bumbie-
res jāapgriež agrā 
pavasarī

Pareizais ābeļu un bum-
bieru kopšanas apgrieša-
nas laiks ir agrā pavasarī, 
kad pumpuri vēl nav sākuši 
plaukt. Kopšanas apgrieša-
nas mērķis ir izveidot koku 
ar spēcīgiem zariem un 
līdzsvarotu vainagu. Tādē-
jādi ir iespējams pagarināt 
koku mūžu un uzlabot to ra-
žīgumu. Griešana jāuzsāk 
ar sauso zaru izgriešanu. 
Pēc tam jānogriež lauztie 
zari, kā arī zari, kas berzē-
jas viens pret otru. Pēc tam 

biolan.lv

 Ābeļu kopšana

• Apgrieziet ābeles agrā pava-
sarī.

• Kaļķojiet ik pēc 2−3 gadiem ar 
Biolan dārza kaļķi

• Mēslojiet katru pavasari ar 
Biolan stādīšanas patronu vai 
Biolan dabīgo mēslojumu.

• Uzlabojiet ziemcietību un 
nākamā gada ražu ar Biolan 
rudens patronu vai Biolan pa-
mata un rudens mēslojumu.

Viegli uzsākt

jānogriež zari, kas aug uz 
vainaga iekšpusi. Arī zari, 
kas, salīdzinot ar stumbru 
aug ļoti asā leņķī, ir jāno-
griež, taču ir jāizvairās no 
zaru salaušanas. Ķirško-
kiem un plūmēm nav nepie-
ciešama radikāla apgrieša-
na. Šiem kokiem jānogriež 
sausie un salūzušie zari.  
Ķirškoku un plūmju kopša-
nas griešana ir jāveic rude-
nī pēc ražas novākšanas.  
Pavasarī tie pārāk stipri 
sulo un griešana pavasarī 
var radīt
kokam sveķošanu, kas iz-
kaltē koka asnus un sama-
zina to dzīves enerģiju. 

Pareizais rudens 
mēslošanas laiks ir 
augustā. Tādējādi 
augam ir pietieka-
mi daudz laika uz-
ņemt barības vie-
las pirms došanās 
ziemas miegā.

Ieteikums
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Siltumnīca paildzina augu 
veģetācijas laiku pavasa-
rī un vasaras beigās. Sil-
tumnīcā var audzēt tādus 
augus, kuru augļi nenoga-
tavotos uz lauka.

Garda raža no siltumnīcas

Tomātiem, čilī un citiem sil-
tumnīcas augiem kā aug-
šanas bāzi izvēlieties Bio-
lan augsnes maisu stādu 
audzēšanai. Augsnes mai-
sā stādu audzēšanai ir ne-
pieciešamais mēslojuma 
daudzums uz visu veģetā-
cijas laiku, papildu mēslo-
jums veģetācijas laikā nav 
nepieciešams. Garšvielu, 
salātu un mazu sakņaugu 
audzēšanai būs piemērots 
Biolan maiss stādiem. Stā-
du maisā var stādīt augu 
sēklas vai stādus. Augsnes 
maisam stādu audzēša-
nai un stādu maisam var 
pievienot Biolan vanniņu 

Izmantoto 
Biolan augsnes 
maisu stādu 
audzēšana varat 
izmantot arī ci-
tur dārzā augs-
nes uzlabošanai. 

Ieteikums

laistīšanai no apakšas, kas 
darbojas kā ūdens trauks. 
Ūdens, kas atrodas vanni-
ņā, veģetācijas augam pie-
tiks uz nedēļu. Ūdens iesū-
cas augsnē pa attiecīgām 
kapilārajām caurulītēm.
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Ierīkojiet siltumnīcā 
automātiskus vēdi-
nāšanas lūku atvē-
rējus, tādejādi tiks 
garantēta laicīga 
ventilācija, ja tem-
peratūra siltumnīcā 
būs pārāk augsta.

Ieteikums
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Ja tomāti tiek audzēti 
dobē, vislabākā augsnes 
bāze būs Biolan Dārza kūd-
ras substrāts. Dārza kūd-
ras substrāts ir jāuzber sil-
tumnīcā uz pamatnes 15-
25 centimetru slānī. Dobē 
audzējamiem tomātiem u 
citiem augiem, kam ir ne-
pieciešams liels daudzums 
barības vielu, ir jānodro-
šina papildu mēslojums. 
Stādīšanas laikā starp au-
giem tiek izveidots kanāls, 
kurā tiek iebērts Biolan 
dabīgais mēslojums. Vie-
nam tomātu stādam pie-
tiekošais mēslojuma dau-
dzums veģetācijas periodā 
ir apmēram 1,5 litri Dabīgā 
mēslojuma granulu.

Tomātiem kāta un 
sānu atzarojuma 
savienojumā vietā 
aug pazarītes. 
Tās ir jālikvidē 
pēc iespējas 
agrāk. Vislabākais 
veids pazarīšu 
likvidēšanai ir 
to izkniebšana. 
Krūmu un plūmju 
tomātu augiem 
nav nepieciešams 
izkniebt pazarītes.

Ieteikums
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1. Pavasarī-ziemā nogrieziet 
ziemciešu nokaltušos ziedus.

2. Mēslojiet ar Biolan Dabīgo 
mēslojumu.

3. Pārklājiet dabīgā mēsloju-
ma granulas ar plānu Biolan 
Dārza melnzemes slāni.

4. Augustā mēslojiet ziemcie-
tes ar Biolan Pamata un ru-
dens mēslojumu.

Viegli uzsākt

Ziemcietes zied 
katru gadu
Ziemcietes ir daudzgadīgas stieb-
rzāles un dekoratīvie augi. Pareiza 
augšanas vieta un mēslošana nod-
rošina ziemciešu ziedēšanu.

Apsmidzināšana un laistī-
šana ar Biolan jūras aļģu 
ekstraktu palielinās ziem-
ciešu izturību pret slimī-
bām, un pasargās tās no 
izkalšanas. Ziemcietes, kas 
nepanes aukstumu, būtu 
regulāri jāapsmidzina ar 
jūras aļģu ekstraktu.  Pie-
mērots daudzums ir 1-2 dl 
Jūras Aļģu ekstrakta uz 10 
litriem ūdens.

biolan.lv

Ieteikums
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Viegli uzsākt

 Uzlabojiet   
 augsni 
• Uzlabojiet stādīšanas vie-

tas augsnes struktūru au-
giem, kuriem nepiecieša-
ma skāba augsne ar Biolan 
augsni rododendriem un 
skujeņiem vai stādiet augus 
tieši augsnē.

 
 Mēslojiet 
• Katru pavasari mēslojiet 

augus ar Biolan mēsloju-
mu rododendriem un sku-
jeņiem

 Apsedziet
• Katru gadu augu sakņu 

zonu var nosegt ar jaunu 
slāni Biolan augsnes rodo-
dendriem un skujeņiem.

Biolan mēslojums sku-
jeņiem un rododendriem 
ir dabīgs mēslojums au-
giem, kuriem nepiecieša-
ma skāba pamatne. Tas 
satur visas augu augšanai 
nepieciešamās barības 
vielas. Bez uzturvielām 
mēslojums satur arī mi-
korizu jeb sēņu sakni. Mi-
koriza ir augu sakņu un 
sēnes veidojošs savieno-
jums, kura ietekmē augi 
efektīvāk iegūst barības 
vielas no augsnes. Miko-

riza efektīvāk aizsargā 
augu arī pret slimībām un 
sausumu, un uzlabo auga 
stresa noturību. Mēsloju-
mu var uzbērt tieši uz augu 
sakņu zonas vai, lai paaug-
stinātu mēslojuma ietek-
mi, to var iebērt sakņu zonā 
izveidotos caurumos. Cau-
rumus var izveidot ar lauz-
ni vai dēstīšanas lāpstiņu. 
Ja mēslojums tiek iebērts 
caurumos, tas atrodas tu-
vāk auga saknēm, un tādēļ 
spēj iedarboties ātrāk.

Augiem, kuriem 
ir nepieciešama 
skāba augsne, ir 
vajadzīga augsne, 
kuras pH līmenis 
ir 4− 5,5. Šie augi 
nav jākaļķo. 

Skujeņiem un rododendriem 
ir nepieciešama skāba 
augsne

Krūmmellenes   Rododendri     Skujeņi      Hortenzija
     un acālijas

Augi, kam patīk skāba augsne:

1716



Mūžzaļiem augiem nepa-
tīk pavasara saule. Aiz-
sargājiet augus no saules 
ar egļu zariem vai noēno-
šanas audumu.

Krūmmellenes   Rododendri     Skujeņi      Hortenzija
     un acālijas

Ieteikums
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OGU UN AUGĻU KOKI
Mēslošana pavasarī Rudens mēslošana jau 

augustā!
  Dabīgais 

mēslojums
Dabīgais mēslojums 
kartupeļiem un 
sakņaugiem

Pamata un rudens mēslojums

Zemenes 1 l/10 m² 1,5 l/10 m² 0,7–1 l/10 m²
Upenes 1–1,5 l/ 

krūms 
  0,3 l/krūms

Sarkanās 
un baltās 
jāņogas 

1,5 l/ 
krūms 

  0,3 l/krūms

Ērkšķogas 1–1,5 l/ 
krūms 

  0,3 l/krūms

Avenes 0,5 l/rindas 
metru 

  0,3 l/uz rindas metru

Ābeles un 
bumbieres   

3–4 l/koks   0,5–1 l/koks

Plūmes un 
ķirškoki  

2–3 l/koks   0,5–1 l/koks

DEKORATĪVIE AUGI
Mēslošana pavasarī Mēslošana rudenī
  Dabīgais 

mēslojums 
Zāliena 
mēslojums

Pamata un rudens mēslojums

Zāliens 2–3 l/10m² 1 l/20 m² 0,7 l/10m²
Dekoratīvie 
koki un 
krūmi

2,5-3 l/10 m²   0,5–1 l/10 m²

Ziemcietes 3 l/10 m²   0,2–0,5 l/10 m²
Vasaras 
puķes

3 l/10 m²    

SKUJEŅI UN RODODENDRI
Mēslojums skujeņiem un rododendriem

Rododendri 3 korķītis segums 12 m² 
Skujeņi 3 korķītis segums 12 m² 
Krūmmellenes 2 korķīši pietiks 20 augiem
Acālijas 2 korķīši pietiks 20 augiem
 
 

MĒSLOJUMA DOZĒŠANA
atcerie-

ties

#
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OGU UN AUGĻU KOKI
Mēslošana pavasarī Rudens mēslošana jau 

augustā!
  Dabīgais 

mēslojums
Dabīgais mēslojums 
kartupeļiem un 
sakņaugiem

Pamata un rudens mēslojums

Zemenes 1 l/10 m² 1,5 l/10 m² 0,7–1 l/10 m²
Upenes 1–1,5 l/ 

krūms 
  0,3 l/krūms

Sarkanās 
un baltās 
jāņogas 

1,5 l/ 
krūms 

  0,3 l/krūms

Ērkšķogas 1–1,5 l/ 
krūms 

  0,3 l/krūms

Avenes 0,5 l/rindas 
metru 

  0,3 l/uz rindas metru

Ābeles un 
bumbieres   

3–4 l/koks   0,5–1 l/koks

Plūmes un 
ķirškoki  

2–3 l/koks   0,5–1 l/koks

DĀRZEŅI
Mēslošana pavasarī Mēslošana veģetācijas 

laikā
Dabīgais 
mēslojums 
sakņu 
dārzam

Dabīgais 
mēslojums

Dabīgais 
mēslojums 
kartupeļiem 
un 
sakņaugiem

Dabīgais 
mēslojums 
sakņu 
dārzam

Dabīgais 
mēslojums

Lauka gurķi 3 l/10 m² 3,5 l/10 m²
Ķirbji 2,5 l/10 m² 4 l/10 m² 
Kāposti 3 l/10 m² 3 l/10 m²   1,5 l/10 m² 1,5 l/10m²
Ķīnas 
kāposti

3 l/10 m² 3,5 l/10 m²      

Puķkāposti 3,5 l/10 m² 3,5 l/10 m²      
Kālis 2,5 l/10 m² 3 l/10 m² 3 l/10 m² 0,5 l/10 m² 1 l/10 m²
Kukurūza 2 l/10 m² 2 l/10 m²      
Sparģeļi 2 l/10 m² 2 l/10 m²      
Kartupeļi  1,5 l/10 m² 2,5 l/10 m² 2,5 l/10 m²     
Burkāni 2,5 l/10 m² 3,5 l/10 m² 3,5 l/10 m²    
Bietes 2,5 l/10 m² 3 l/10 m² 3,5 l/10 m²    
Puravi 2 l/10 m² 3 l/10 m²   1 l/10 m² 1 l/10 m²
Rabarberi 2,5 l/10 m² 3 l/10 m²   
Salāti 2 l/10 m² 2 l/10 m²     
Selerijas 3 l/10 m² 4 l/10 m² 4 l/10 m²    
Sīpoli 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²      
Zirņi 1 l/10 m² 1,5 l/10 m²      
Ķiploki 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²      
Ürdid 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²       
Siltumnīcas 
gurķi

5 l/10 m² 5 l/10 m²   2 × 0,5 l/
augs

2 × 0,5 l/
augs

Tomāti 5 l/10 m² 5 l/10 m²   2 × 0,5 l/
augs

2 × 0,5 l/
augs

Ieteikums! Veģetācijas periodā sakņaugus var mēslot ar laistīšanas ūdenim 
pievienotu Biolan dabīgā mēslojuma granulu mēslojumu šķīdumu.

CITA IZMANTOŠANA
  Dabīgais mēslojums
Komposts Sauja granulu/dakša atkritumu vai 25 l granulu/1 m³ 

atkritumu
Laistīšana ar vircas ūdeni 0,25 l granulu/10 l ūdens
Augsnes un kūdras 
maisījumi

1 l granulu/50 l augsnes vai kūdras

MĒSLOJUMA DOZĒŠANA

biolan.lv 1918



Dažādu šķirņu stādīšanas 
vietas ir jāieplāno laicīgi, 
lai augus, kuriem nepiecie-
šama vienāda mēslošana, 
varētu sastādīt vienā dobē. 
Mēslošanas devas skatiet 
18-19. lappusē esošajā ta-
bulā. 

Lai cīnītos pret augu slimī-
bām un kaitēkļiem, vienu un 
to pašu augu šķirni vienā un 
tajā pašā vietā divus gadus 
pēc kārtas neaudzē. Šādu 
augu audzēšanas metodi 
sauc par augseku.

Blakus esošie augi 
uzlabo ražu

Ir augi, kuriem patīk augt 
blakus. Tas izriet no dau-
dziem dažādiem apstāk-

Dobēs aug īsti 
ekoloģiski produkti

kāposti
puravi

tiek stādīti 
no stāda maijā

kukurūza
ķirbis

tiek stādīti 
no stāda jūnijā

burkāni
bietes

tiek sēti ar 
sēklām

maijs-jūnijs

dilles
salāti
zirņi

redīsi

tiek sēti ar 
sēklām

var sēt vairākās 
daļās, lai pastāvīgi 
būtu svaiga raža

ļiem. Piemēram, pākšaugi, 
kas saista slāpekli, nodod 
slāpekli lietošanai citiem 
augiem. Kaimiņaugs var 
sniegt aizsargu no vēja 
maigākiem augiem un tā-
dējādi arī būt labs kaimiņš. 
Pareizi izvēlēti blakus eso-
ši augi kopīgi var samazi-
nāt arī augu kaitēkļu radīto 
kaitējumu. Piemēram, gar-
šaugi ar spēcīgu aromātu, 
tomāti un sīpoli, efektīvi 
maldina kaitīgos kukaiņus.

Kartupeļi no sava dārza

Kartupeļi veiksmīgi aug 
siltā un labi apgaismotā 
vietā. Rūpīga vagošana pa-
sargā kartupeļu bumbuļus 
no zaļošanas, kā arī puves 
veidošanās un nezāļu aug-
šanas.

Pēc sējas 
augsne jāaplej 
un jāapsedz 
ar agroplēvi. 
Apsegšana ar 
agroplēvi uz-
labos mitruma 
apstākļus un 
siltinās zemi. 
Agroplēve 
traucēs arī augu 
kaitēkļu, tādu 
kā, burkānu 
lapu blusiņu un 
mušu, piekļuvi 
augiem.

Ieteikums!
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Vienkārši augi iesācējam

Bietes
Sējiet sēklas sasilušā 
zemē maija beigās vai 
jūnija sākumā. Biešu 
jaunās lapas var iz-
mantot salātos.

Zirņi
Sējiet zirņus uzsilušā 
augsnē maijā-jūnijā. 
Pirms sēšanas visu 
nakti izmērcējiet zir-
ņus ūdenī. Agroplēve 
pasargās zirņus no 
putniem un nakts sal-
nām.

Vasaras ķirbis
Vasaras ķirbis nepa-
nes aukstumu, un tas 
uz lauka tiek izstādīts 
tikai jūnijā. Agroplē-
ve pasargās augu no 
aukstuma un augsni 
no žāvējošā vēja.

Sīpoli
Stādiet sīpolus laukā 
maija sākumā. Bum-
buļu  izmērcēšana 
pirms sēšanas 40 
grādu ūdenī uzlabos 
dīgšanu. Stādot, sīpo-
la asni ir jāatstāj virs 
augsnes.

biolan.lv

Ja dārzeņi jūlija sākumā nav 
pietiekami sakuplojuši, pa-
pildu mēslošanai piemērots 
ir  vircas un ūdens šķīdums. 
Izšķīdiniet 2,5 dl Dabīgā 
mēslojuma granulas 10 lit-
ros ūdens. Aplaistiet ar šo 
šķīdumu augus 2–5 dl/uz 
rindas metru.

Dārzeņu 
mēslošanai 
lieliski 
piemērots 
ir Biolan 
dabīgais 
mēslojums 
sakņu dārzam 

Ieteikums

Ieteikums
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Jau tūkstošiem gadu 
atpakaļ Dienvida-
merikas indiāņi uz-
laboja apstrādājamo 
lauksaimniecības zemi 
ar kokoglēm un kom-
postu. Šī Amazones 
Terra Preta zeme arī vēl 
mūsdienās ir auglīga.

2322



Kompostēšanas procesā, 
sadaloties mikroorganis-
mu organiskajām vielām, 
komposts ievērojami sa-
krītas. Organiskās vielas 
sablīvēšanās rezultātā 
veidojas izturīgs, augsnes 
auglībai būtisks humuss. 
Humuss pielīmē augsnes 
daļiņas vienu pie otras un 
tādējādi izveido augsnes 
struktūru. Augsnes struk-
tūras rezultātā augsne pa-
liek gaisīga. Humuss pa-
liek augsnē uz ilgu laiku, 
tādēļ kompostēta augsne 

Dabā augsne rodas mik-
roorganismu organiskās 
vielas sadalīšanās rezul-
tātā. Tādā pašā veidā aug-
sne rodas arī kompostē-
jot.

Augsne - tāda, kā 
to veido daba

ir ļoti laba viela augsnes 
uzlabošanai. Kompostēša-
nas procesa laikā augsnē 
rodas daudz aktīvo vielu 
ar ilgstošu iedarbību. No 
komposta augsnes barības 
vielu krājumiem augi ne-
pieciešamās vielas saņem 
vēl ilgu laiku. Ir atklāts, ka 
kompostēšanas ceļā radī-
tai augsnei piemīt spēja 
novērst dažādas augu sak-
nes kaitējošas slimības. 
Komposta slimībizturību 
palielinoša ietekme rodas 
kompostēšanas procesa 
beigu fāzē. Biolan sagata-
vo augsni kompostēšanas 
ceļā, un augsnes nogatavo-
šanās no kompostēšanas 
uzsākšanas līdz brīdim, kad 
tā ir gatava iepakošanai, 
aizņem vismaz gadu. 

Kokogles uzlabo augsni 

Kokogļu pievienošana 
augsnei uzlabo tās struk-
tūru un aktivizē mikroor-
ganismu darbību. Papil-
dus, augsnei pievienotās 
kokogles palīdz saistīt 
augsnē barības vielas un 
samazina atmosfērā gais-

Ieteikums
tošā oglekļa dioksīda iz-
dalīšanos. Augsnē iejauk-
tās ogles saista ūdeni un 
atdala to ilgstoši augsnē 
augiem, tas samazina aug-
snes virsmas pārvēršanos 
par dubļiem, kā arī tās 
sablīvēšanos.
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Kompostēšana ir dabīgs 
veids kādā atkārtoti iz-
mantot organiskus at-
kritumus un novirzīt tos 
dabīgā apritē. Kompos-
tējot bioloģiskos atkritu-
mus galvenokārt izdalās 
oglekļa dioksīds, siltums 
un ūdens tvaiki. Kompos-
tēšanas procesa galapro-
dukts ir barības vielām 
bagāta komposta augsne, 
kuru var izmantot piemā-
jas dārziņā.

Kompostēšana palīdz 
saudzēt dabu un 
ietaupīt naudu

Virtuves at-
kritumi tiek 
kompostēti siltinātā 
kompostētājā

Apmēram viena trešdaļa 
no mājsaimniecības atkri-
tumiem ir bioloģiskie atkri-
tumi. No virtuves atkritu-
miem kompostēšanai pie-
mēroti ir ēdienu atlikumi, 
sabojājusies pārtika, dār-
zeņu un augļu mizas, kafijas 
biezumi un nelielā apmērā 
arī mājsaimniecības papīrs.  
Virtuves atkritumu kom-
postēšana ir relatīvi ātrs 
process. Diennaktī radīto 

saimniecības atkritumu 
kompostēšanai ir piemē-
rots īpaši šim mērķim ra-
dīts siltinātais Biolan ātrais 
kompostētājs, kurā virtu-
ves atkritumi pārvēršas par 
kompostu 6–8 nedēļu laikā. 
Virtuves atkritumu kom-
postēšanai kompostētājam 
ir jābūt blīvi noslēgtam un 
drošam pret kaitēkļu iekļū-
šanu, lai tajā nevarētu iekļūt 
grauzēji.  Visu diennakti un 
visu gadu lietošanā esošam 
kompostētājam ir jābūt sil-
tinātam, lai kompostēša-
nas process turpinātos arī 
ziemā.

• Ieberiet kompostētāja 
apakšā 5 cm biezu Biolan 
Pakaiši kompostam un sau-
sajām tualetēm slāni. 

• Pievienojiet bioloģiskos 
atkritumus vairākas reizes 
nedēļā.

• Pārklājiet atkritumu jauno 
slāni ar Pakaišu kompos-

Izvēlieties siltinātu 
kompostētāju

Viegli uzsākt

tam un sausajām tualetēm 
slāni. Pārklāšanai piemē-
rots kūdras daudzums ir ½ 
vai ¹⁄₃ no pievienoto bio-
loģisko atkritumu daudzu-
ma.

• Ziemā izmantojiet Biolan 
ziemas pakaišus kompos-
tētājam, tie satur enerģiju 
un barības vielas. 

Regulāri pievienojiet 
kūdru

• Komposts sāks uzsilt, kad 
būs aizpildīta vismaz ¹⁄₃ no 
tilpuma.

• Regulāri iztukšojiet kom-
postētāju, taču noteikti da-
riet to tad, ja tajā vairs nav 
vietas. Vienlaikus iztukšo-
jiet ¹⁄₃ no kompostētāja 
tilpuma.

Iztukšojiet mazās 
devās
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Ar Biolan vides produktiem tuvāk var iepazīties mūsu mājas lapā biolan.lv

Komposta masai ir 
pareizs mitrums, ja 
10-20 cm dziļumā pa-
ņem sauju komposta 
un saspiež dūrē. No 
komposta masas ir 
jāizspiežas nedaudz 
ūdenim.

Ieteikums
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No dažādiem dārza atkri-
tumiem, piemēram, pļauts 
zāliens, nezāles un koku 
lapas,  kompostēšanas 
ceļā var iegūt labu un kva-
litatīvu zemes uzlaboša-
nas augsni. 

Komposta augsne 
lieliski uzlabo augs-
nes īpašības

Siltinātā kompostētājā ie-
gūts komposts ir pusga-
tavs t.sk. komposts seg-
šanai. Segšanas komposta 
krāsa ir tumša un tam ir 
rupja tekstūra. Segšanas 
kompostu var uzklāt uz 
zemes virsmas augšanas 
laikā: kokiem, krūmiem un 
ziemcietēm uz sakņu zo-
nas. Ieteicamais slāņa bie-
zums ir apmēram 2–5 cm. 
Segums uzturēs zemes 

No dārza atkritumiem, tos 
kompostējot, var iegūt jaunu 
augsni

virsmu mitru, un aktivizēs 
augsnes  mikroorganismu 
aktivitāti, taču vispirms 
slieku aktivitāti. Pusgata-
vais komposts var saturēt 
var saturēt vielas, kas no-
māc augu augšanu, un tādēļ 
tas netiek iemaisīts augs-
nē. Rudens darbu laikā seg-
šanas kompostu var viegli 
ierakt augsnes virsējā slā-
nī. Ja tiek turpināta segša-
nas komposta kompostē-
šana, tas nogatavojas un 
kļūst par tumšu, graudainu 
komposta augsni. Pēckom-
postēšanas procesa laikā 
komposta masa vairs ne-
uzsilst, tādēļ var izmantot 
arī kompostētājus bez sil-
tinājuma, piemēram Biolan 
Dārza kompostētāju.
Dārza kompostētājā kom-
posts nogatavojas par 
komposta augsni apmēram 
1-3 gadu laikā.

Komposta masā 
esošās barības 
vielas aktivizē 
augsnes mikroor-
ganismu darbību 
un humuss palieli-
na augsnes spēju 
saistīt ūdeni.
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Viegli uzsākt

No dārza atkritumiem, tos 
kompostējot, var iegūt jaunu 
augsni

 Apakšējais slānis
• Uzsāciet komposta ma-

sas uzkrāšanu ar gaisīgu 
apakšējo slāni, apmēram 
20 cm bieza zaru stublāju 
slāņa.

 Dārza atkritumi
• Pievienojiet dārza atkritu-

mus to rašanās gaitā.

 Kūdra 
• Uz katru 10–15 cm atkritu-

mu slāni pievienojiet 5 cm 
biezu kūdras vai sasmalcinā-
tu zaru slāni.

• Starp slāņiem uzklājiet arī 
vecu komposta augsni un 
segšanas kompostu no silti-
nāta kompostētāja.

 Aplaistiet
•  Ja komposta masa ir sausa, 

aplaistiet to.

 Uzirdiniet
• Sausām lapām, salmiem un 

citiem nezaļiem augu valsts 
materiāliem, lai noritētu 
kompostēšanas process, ir 
nepieciešamas papildu barī-
bas vielas.

• Komposta masas sairšanas 
procesu var paātrināt, no-
drošinot mikroorganismus 
ar papildu barību - Biolan 
Komposta irdinātāju (5 dl/
uz 100 litriem atkritumu) 
vai Biolan Dabīgā mēsloju-
ma granulas (2,5 litri/uz 100 
litriem atkritumu).

 Samaisiet
• Dārza kompostētāja sa-

turs ir jāsamaisa 1-2 reizes 
gadā.

• Dārza atkritumi nogatavo-
jas un kļūst par lietošanai 
gatavu komposta augsni 
1-3 gadu laikā.
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Biolan produkti 

Dabīgais mēslojums 
NPK 4-1-2
• dabīgais mēslojums visu augu mēslošanai
• galvenās un mikrouzturvielas dabīgā veidā
• satur jūras aļģes, kas palīdz augiem pārciest stresu un uzla-

bo to veselību
• palielina humusa saturu augsnē
• droši izmantojams arī svaigā veidā ēdamu dārzeņu mēslo-

šanai
• graudains, ātri izšķīstošs

Mēslojums zālienam 
NPK 4-1-2
• dabīgais mēslojums zālienam 
• kaļķus saturošais mēslojums aizkavē zāliena apsūnošanos
• barības vielas ir organiskā, galvenokārt ilgtermiņa iedar-

bības veidā
• pietiek tikai pavasara mēslošanai
• ar vienu maisu pietiek vairāk nekā 100 m2 mēslošanai

Pakarināmo podu mēslošanas stienīši 
NPK 4-1-4
• dabiskais mēslojums vasaras puķēm un augļus nesošiem 

augiem
• īpaši piemērots pakarināmo podu augiem
• satur visas augiem nepieciešamās barības vielas
• augsts kālija saturs uzlabo augu izturību pret izkalšanu un 

slimībām, kā arī palielina ražu
 
 
Dabīgais mēslojums kartupeļiem 
un sakņaugiem 
NPK 3-1-7
• dabīgais mēslojums kartupeļiem un dārzeņiem
• mēslojumam pievienotais kālijs traucē kartupeļu aptumšo-

šanos
• var likt uzreiz stādīšanas vagā
• lietošanas daudzums ir 2,5 l/10 m2

N = slāpeklis
P = fosfors
K = kālijs 

Dārza augu dabīgie mēslojumi

JAUNUMS!

K = kālijs 
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Biolan produkti Mēslojums skujeņiem un rododendriem 
NPK 8-1-8
• bioloģiski tīrs mēslojums skābā augsnē augošu augu mēs-

lošanai
• satur nepieciešamās barības vielas un mikorizu
• mikoriza aizsargā saimniekaugu no slimību izraisītājiem un 

sausuma, uzlabo auga stresa izturību
• iepakojuma pietiek 12 m² (rododendri un skujeņi) vai 20 

augiem (krūmmellenes, acālijas)

Rain mix by Biolan orhideju mēslojums 
NPK 13-1-13
• visiem orhideju tipiem
• lietošanai visu gadu
• tikai 0,5 g/l ūdens

Dabīgais mēslojums sakņu dārzam 
NPK4-1-6
• organiskais mēslojums visiem dārza augiem
• satur visas augiem nepieciešamās barības vielas
• augstais kālija saturs paaugstina ražas kvalitāti
• mēslojums ir žāvēts un granulēts
• viegla un tīra lietošana

Dārza augu dabīgie mēslojumi

JAUNUMS!

JAUNUMS!

Mēslojums dārzam 
NPK 6-1-3
• organominerāls šķidrs mēslojums ar mikroelementiem
• uz lauka, siltumnīcās un podos augošiem augiem
• mēslojuma koncentrāts 400 l gatava šķīduma iegūšana

Pamata un rudens mēslojums 
PK 2-12
• daudzgadīgu augļu un dekoratīvo augu rudens mēslošanai
• uzlabo augu ziemas izturību un veicina nākamā gada pum-

puru un augļu veidošanos
• nesatur uz ziemas atpūtu pārejot traucējošo slāpekli
• piemērots arī dēstīšanas mēslošanai un piemēlošanai ar fo-

sforu un kāliju

Mēslojums no zirgu mēsliem 
NPK 3-1-4
• dabīgais mēslojums daudzgadīgu stādu, rožu un atragēnu 

mēslošanai
• higiēnisks, gatavots no kompostētiem zirgu mēsliem
• granulēts
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Dārza augu augsnes un kūdras produkti

Stādīšanas patrona 
NPK 2-3-14
• dabīgais mēslojums krūmu un koku pavasara stādīšanai
• viegla un tīra mēslošana
• galvenās un mikrouzturvielas dabīgā veidā
• satur jūras aļģes, kas uzlabo augu barības vielu uzņemša  

nu un augu veselību 

Augšanas perioda stādīšanas patrona 
NPK 8-4-9
• dabīgais mēslojums augļu un dekoratīvo koku un krūmu   

mēslošanai augšanas laikā
• viegla un tīra mēslošana
• galvenās un mikrouzturvielas dabīgā veidā
• veicina ziedēšanu un augļu veidošanos 

Rudens patrona 
PK 4-20
• dabīgais mēslojums koku un krūmu rudens mēslošanai
• viegla un tīra mēslošana
• nesatur uz ziemas atpūtu pārejot traucējošo slāpekli
• uzlabo augu ziemas izturību un veicina nākamā gada   

pumpuru veidošanos

Melnzeme
• vispārējā augsne visiem istabas augiem
• satur barības vielas ar daudz ilgstošāku ietekmi
• pirms lietošanas augs jāaplaista
• lietošanas laikā veidojas gaisīgs augsnes slānis, un augsnes 

virsma nekļūst dubļaina vai cieta

Sēšanas un piķēšanas augsne
• augsnes maisījums sēšanai un piķēšanai
• smalkgraudains un satur smiltis 
• piemērots lietošanai stādīšanas kastēs ar mazām 

atverēm un lietošanai puķu podos
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Augsne vasaras puķēm
• balkona kastēm, iekaramajiem podiem, dārza podiem
• augsne ar sasmalcinātu vieglu granti ir gaisīga un viegla
• arī pēc nožūšanas augsne labi uzsūc ūdeni un vienmērīgi 

mitrinās
• laistīšanas kristāli pagarina laistīšanas periodus

Dārza melnzeme
• puķu dobēm, dārzam, siltumnīcām
• satur daudz ilgas iedarbības mēslojumu
• lietošanas laikā veidojas izturīgs gaisīgs augsnes slānis 
• var izmantot tā sākotnējā formā vai samaisīt ar zemes 

virsmu

Augsne zālienam
• zāliena pielabošanai un atjaunošanai, kā arī jauna zāliena  

veidošanai
• smalkgraudaina, izmantojot to zāliena atjaunošanai tas   

vienmērīgi izplatās zāliena sakņu rajonā
• satur daudz zāles smilgu augšanai nepieciešamās 

barības vielas ar ilgu iedarbību

Augsne atraitnītēm
• universāls augšanas pamats atraitnītēm
• augsne satur gaišu un tumšu kūdru un smiltis

Augsne rozēm
• lietošanai gatavs augšanas pamats
• pagatavots no tīras kūdras 
• piemērots visu rožu audzēšanai laukā
• mēslojums un dabīgās sastāvdaļas ir izvēlēti tā, lai augi 

tos varētu viegli uzņemt
• piemērots arī dāliju, neļķu, krizantēmu, mimozu, frēziju, 

pelargoniju un kallu audzēšanai

Kapu kopiņu augsne
• lietošanai gatava augšanas bāze
• tiek izmantots kā dekoratīvais materiāls kapos un kapu

dārziņā
• augsnes uzlabošanai
• viengadīgo dekoratīvo augu un spraudeņu audzēšanai 
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Augsne rododendriem un skujeņiem
• speciāla mēslota augsne augiem, kuriem ir nepieciešama

skāba augšanas bāze
• ar komposta mēslojumu, nesatur kaļķus
• var izmantot sākotnējā veidā vai samaisīt ar augsni

Kūdra rododendriem un skujeņiem
• mēslota, bez kaļķa, speciāla kūdra augiem kūdra bez 

kaļķiem augiem, kam nepieciešama skāba augsne, 
piemēram, rododendriem, skujeņiem, hortenzijām un mel-
leņu krūmiem

Dabīgā kūdra
• tīra gaiša purva kūdra, kas nav mēslota vai kaļķota
• dabīgi skāba 
• nav nezāļu sēklu vai slimību izraisītāju
• piemērota arī dārzeņu uzglabāšanai un zemes uzlabošanai

Dārza kūdras substrāts
• kūdras maisījums ar mēslojuma piedevām
• piemērota sēšanai, stādu audzēšanai, kā ziedu un dārzeņu 

pamataugsne un augsnes uzlabošanai it visur dārzā 
• lai nebūtu augu slimību un nezāļu
• pievienots kaļķis un mēslojums

Kūdra augsnes ielabošanai
• kaļķots speciāls kūdras maisījums augsnes ielabošanai
• augsnes ielabošanai puķu dobēs, sakņu dārzā 
• krūmu un koku sakņu mulčēšanai
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Dārza kaļķis
• ātri šķīstošs
• satur magniju, kas ir nepieciešams, lai varētu rasties hloro-

fi ls
• efektīvi samazina skābumu

Augsnes maiss stādu audzēšanai 
• stādīšanai gatava dabīgā augsne siltumnīcām, vai audzēša-

nas bāze trijiem augiem, piem., tomātu, gurķu, paprikas vai 
melones audzēšanai

• satur viegli ar pamatmēslojumu mēslotu augsnes daļu un 
atsevišķa piemēslojuma daļu viegli kopt, jālaista ar ūdeni

• siltumnīcām, terasei, pie mājas sienām

Vanniņa laistīšanai no apakšas
• papildaprīkojums Biolan audzēšanas somas izmantošanai
• ūdens rezervuārs, no kura ūdens iesūcas audzēšanas pa-

matnē, atbilstoši auga vajadzībām
• ūdens daudzums ir pietiekošs vismaz uz vienu nedēļu
• balkoniem, siltumnīcām, terasei
• izmēri: 80x40x20 cm

Maiss stādiem 
• mēslota un kaļķota gatava audzēšanas bāze salātiem, 

garšaugiem, maziem dārzeņiem un ziediem
• augus var dēstīt kā dēstus vai uzreiz iesēt Dēstu somā

Mizu mulča
• no tīras skujkoku mizas gatavota dabīga zemes uzlaboša-

nas viela
• koku un krūmu saknēm 
• traucē nezāļu augšanu, augsnes virsmas izžūšanu vai tās 

kļūšanu dubļainu, un saglabā ražu tīru

Kūdra piesegšanai
• aukstumnecietīgu augu piesegšanai pret salu
• pavasarī kūdru no augiem nav nepieciešams noņemt
• atstāj uz augsnes virsmas augsnes ielabošanai
• nesatur ne kaļķi, ne mēslojumu
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Kompostētāji

Ātrais kompostētājs 220 eco

• virtuves atlikumu kompostēšanai visu gadu
• efektīva apsilde
• patentēta gaisa apmaiņas sistēma padara kompostēšanas 

procesu efektīvāku
• mājsaimniecībai ar 1-6 cilvēkiem
• komplektā ietilpst: Divi 40 l maisi Pakaiši Kompostam un 

sausajām tualetēm

Kompostētājs “Akmens”
• pelēks granīts
• dārza, virtuves un sauso tualešu atkritumu kompostēšanai
• tilpums: 450 l
• ar īsta akmens ārieni

Dārza kompostētājs
• zaļš, pelēks
• dārza un sauso tualešu atkritumu kompostēšanai
• patiecoties lielajam vākam ar eņģēm to lietot ir viegli
• regulējama gaisa apmaiņa

Komposta trūdēšanas ierosinātājs 
• paātrina saimniecības un dārzkopības atkritumu sadalīša-

nos un padara to par barības vielām bagātu komposta 
augsni

• uzlabo sagatavojušās komposta augsnes auglīgumu

Pakaiši kompostam un sausajām tualetēm
• žāvēta saistviela kompostēšanai un sausajām tualetēm
• nodrošina efektīvu komposta sagatavošanos un novērš 

smakas
• pietiekoši graudaina
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Ziemas pakaiši kompostētājam
• no kaņepju šķiedras, skujkoku mizas un kūdras veidots 

maisījums kompostēšanai ziemā
• satur slāpekli un daudz enerģijas, kas uzlabo kompostētā-

ja darbību 
• skujkoku miza uztur komposta masu gaisīgu, kas ir būtiski 

efektīva procesa nodrošināšanai
• kaņepju šķiedras un kūdra uzsūc mitrumu un līdzsvaro kom-

posta masas mitruma līmeni 

Grillisti grila ogles
• izgatavotas, izmantojot vidi saudzējošu, energoefektī-

vu žāvēšanas tehnoloģiju, no kokiem, kas radušies meža 
apstrādē 

• ekoloģiska izejviela

Ar Biolan vi-
des produk-
tiem tuvāk var 
iepazīties mūsu 
mājas lapā 
biolan.lv
 

JAUNUMS!
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Jaunums

Biolan Baltic OÜ
Mäe 17, 87001 Lavassaare, Igaunija
Tālr: +372 446 3381, fakss: +372 446 3932
biolan.lv

Kūdra augsnes 
ielabošanai
• kaļķots speciāls 

kūdras maisī-
jums augsnes 
ielabošanai

• augsnes iela-
bošanai puķu 
dobēs, sakņu 
dārzā 

• krūmu un koku 
sakņu mulčē-
šanai

  

Mēslojums 
skujeņiem un 
rododendriem  
• bioloģiski tīrs 

mēslojums skā-
bā augsnē au-
gošu augu mēs-
lošanai

• satur nepiecie-
šamās barības 
vielas un miko-
rizu

• mikoriza aiz-
sargā saimnie-
kaugu no slimī-
bu izraisītājiem 
un sausuma, uz-
labo auga stre-
sa izturību

• iepakojuma 
pietiek 12 m² 
(rododendri un 
skujeņi) vai 20 
augiem (krūm-
mellenes, acā-
lijas)

Ziemas pakaiši 
kompostētā-
jam 
• no kaņepju 

šķiedras, skuj-
koku mizas un 
kūdras veidots 
maisījums kom-
postēšanai zie-
mā

• satur slāpekli un 
daudz enerģijas, 
kas uzlabo kom-
postētāja dar-
bību 

• skujkoku miza 
uztur kompos-
ta masu gaisī-
gu, kas ir būtiski 
efektīva proce-
sa nodrošinā-
šanai

• kaņepju šķied-
ras un kūdra uz-
sūc mitrumu un 
līdzsvaro kom-
posta masas 
mitruma līmeni 

 
 

Mēslojums 
dārzam
• organomine-

rāls šķidrs mēs-
lojums ar mik-
roelementiem

• uz lauka, sil-
tumnīcās un 
podos augo-
šiem augiem

• mēslojuma kon-
centrāts 400 l 
gatava šķīduma 
iegūšanai

Kūdra piese-
gšanai
• aukstumnecie-

tīgu augu pie-
segšanai pret 
salu

• pavasarī kūdru 
no augiem nav 
nepieciešams 
noņemt

• atstāj uz aug-
snes virsmas 
augsnes iela-
bošanai

• nesatur ne kaļ-
ķi, ne mēslo-
jumu

Kūdra augsnes 




