


2

    agricon
N-mēslošanas koncepcija



Modernas sensoru tehnoloģijas un mēslojuma algoritmi palīdz lauksaimniekiem
panākt optimālu ražu un maksimālu slāpekļa efektivitāti katru gadu.

Agri Con N-mēslošanas koncepcija ļauj kontrolēt mēslojuma normu atbilstoši 
augu nodrošinājumam. Jebkurā lauka nogabalā iespējams īstenot nepieciešamo 
slāpekļa mēslojuma stratēģiju.

Zinātniski pamatotas slāpekļa mēslojuma devas ir veidotas atbilstoši konkrētam 
kultūraugam. Tas nodrošina efektīvu mēslojuma izmantošanu katru gadu un 
katrā lauka vietā.
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ORGANISKAIS MĒSLOJUMS
ŠĶIDRIE MINERĀLMĒSLI

GRANULĒTIE MINERĀLMĒSLI



YARA N-Sensor II ir ideāls instruments, lai nodrošinātu veselīgu augu attīstību un optimālu 
barības vielu uzņemšanu.  N-sensors ir kompakta, uz traktora jumta vai pašgājēja smidzinātāja 
jumta viegli montējama iekārta. Mērījumi slīpā leņķī pilnībā reprezentē augu stāvokli uz lauka. 
N-sensora mērījumu precizitāti neietekmē apkārtējās gaismas izmaiņas dienas laikā. Darbam 
ar N-sensoru nepieciešams tikai gaismas avots - saules gaisma. Atkarībā no sezonas YARA 
N-Sensor II darbības laiks ir 8-12 stundas diennaktī.

YARA N-Sensor II
Tas atmaksājas jau no 100 ha
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Mēslošanas programmas

N minerālmēslu izkliede

Organiskā mēslojuma
izkliede

Automātiskās kalibrācijas 
slāpekļa programma

Slāpekļa izstrāde
pēc kartes

Brīvā kalibrācija

Augu aizsardzības līdzekļu 
programma

Kultūraugi

Ziemāji

Rapsis

Kukurūza

Kartupeļi

Vasarāji

Raksturojums

Sensors novietots uz jumta

Liela skenējamā platība - 
2700 m²/ha pie 24 m darba 
platuma

Mēra slāpekļa saturu
augos (kg N/ha)

Zinātniski pamatota 
agronomiskā mēslošanas
programma
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Aktīvās gaismas sensors YARA N-Sensor ALS īpaši piemērots saimniecībām, kurās 
nepieciešams veikt darbu arī diennakts tumšajā laikā. Pateicoties sensorā iebūvētajiem
gaismas avotiem, to ir iespējams lietot neatkarīgi no diennakts laika, piemēram, bezvēja rīta 
un vakara stundās. Turklāt sensoru iespējams efektīvāk izmantot pavasara periodā, kad dienas 
garums vēl ir ierobežots.

YARA N-Sensor ALS
Precīza mēslojuma deva visu diennakti
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Slāpekļa izstrāde
pēc kartes

Brīvā kalibrācija
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Kartupeļi
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2700 m²/ha pie 24 m darba 
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agronomiskā mēslošanas
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Lietošana visā diennakts laikā



Cik liels slāpekļa daudzums vajadzīgs augiem? Jautājiet augiem!  Ļoti vienkārši augu lapu 
mērījumi ar N-testeri informēs par pašreizējo augiem nepieciešamo slāpekļa mēslojuma 
daudzumu. Efektīvas N-mēslošanas mērķis ir noteikt precīzu mēslošanas devu, kas sakrīt ar 
augu pieprasījumu, papildus nosakot arī precīzu mēslošanas termiņu un biežumu. N-testeris 
palīdz sasniegt N-mēslošanas mērķi, un rezultātā Jūs augiem nodrošināsiet optimālāko slāpekļa 
devu neatkarīgi no tā vai kopējais sezonas optimums ir 100, 130, 160,190 vai 220 kg N/ha.

N-testeris apvienojumā ar YARA N-Sensor un N-monitoringu sniedz efektīvāko iespēju 
optimizēt slāpekļa mēslojumu Jūsu platībās.

Lietošanas termiņš

Stiebrošana

Vārpošana

Kvalitātes 
mēslojums

N-Tester
Vienmēr precīza N-mēslojuma deva

Kultūraugi

Ziemāji

Vasarāji

Citi kultūraugi 
(piem., kartupeļi)

Ieguvumi

Ērti rīkoties

Precīzi mērījumi

Agronomiski pamatota 
programma

Ietvertas šķirņu 
korekcijas

8



9



N-mēslošanas programmas

N minerālmēslu izkliede

Organiskā N mēslojuma izkliede

Automātiskās kalibrācijas
slāpekļa programma

Brīvā kalibrācija

Slāpekļa iestrāde pēc kartes

Papildus programmas

Augšanas regulatoriem

Fungicīdiem

Pamatelementu izstrādei

Diferencētai sēklu sējai

Papildus iespējamie tehniskie nodrošinājumi

ISOBUS VT

Sekciju kontrole

Paralēlā braukšana

Lauku navigācija
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Precision Farming Box - precīzās laukkopības termināls (PF-Box) - ir pasaulē visplašāk pielietotais 
procesors specifisku kultūraugu programmatūru lietošanai. Integrētas, zinātniski pamatotas un 
agronomiskas funkcijas nodrošina rīcības plānu jebkurā situācijā. PF-Box labākā nākotnes investīcija -
displejs un savienojamība ar citām iekārtām un sensoriem.

Precision Farming Box
Universāla platforma N-sensora mēslošanas programmu atbalstam
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Agri Port dod lauksaimniekiem ātru pārskatu par pašreizējo slāpekļa nodrošinājumu, atvieglo 
plānošanu un mēslošanas pasākumu īstenošanu saimniecībā. Dati no YARA N-Sensor par 
augu nodrošinājumu un slāpekļa mēslošanas devām automātiski tiek pārraidīti uz Agri Port 
un piesaistīti konkrētam laukam. 
Ar integrēto N-monitoringa programmu lauksaimnieki var noteikt optimālu slāpekļa 
mēslošanas laiku un devu sezonas laikā. Ziemas rapsim 1. mēslošanas reizei sagatavo 
slāpekļa mēslošanas kartes, izmantojot rudens skenēšanas failus.

Datus administrējošs portāls
Agri Port - specifiskai slāpekļa mēslošanai
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Ieguvumi

Neierobežota piekļuve
mērījumu datiem no
jebkura datora

Pārredzama datu
dokumentācija

Barības vielu nodrošinājuma
un papildmēslojuma
nepieciešamības analīze

Funkcijas

Uzglabā, apstrādā, rediģē, 
eksportē N-sensora datus

N-sensora veikto
uzdevumu pārraudzība

N-monitorings

Izkliedes kartes aprēķins

Summārā izkliedes karte
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Kultūraugs

LOG fails
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Indriķis Vēvers, A/S “Agrofirma Tērvete”:
“Lietot sensoru ir izdevīgi. Kopumā ar to mēslojums tiek izmantots efektīvāk. Sensors sadala 
mēslojuma devas lielākas tur, kur ir vajadzīgs un ietaupa tajās lauka zonās, kur no papildus 
slāpekļa mēslojuma augiem nozīme ir mazāka. Izvēlē strādāt savā saimniecībā ar N sensoru 
noteikti neesam kļūdījušies.”

Uldis Nikolājevs, ZS “Kaulaiņi”:
“Uzskatu, ka N sensors manā saimniecībā sevi ir attaisnojis pirmajā gadā. Jebkurā gadījumā tā 
lietošana ir nesusi vienmērīgāku ražību, iespējamās vietās uz lauka ekonomējusi mēslojumu 
un kāpinājusi kvalitātes rādītāju. Domāju, ka aktīvais sensors (YARA N-Sensor ALS) ir noderīgs 
saimniecībām no 500 ha platībām.”

Otas Sukarevičius, Joniškis, Lietuva: 
“Savā saimniecībā izmantoju aktīvo Yara N-Sensor ALS kopš 2013 gada. Iekārta ietaupīja vidēji 
50 kg/ha N tīrvielā ziemas kviešos. Vidējā ziemas kviešu raža mūsu saimniecībā bija 8 t/ha. 
Kultūraugi izskatījās labi un ir izdevies samazināt izmaksas par slāpekļa mēslojumu.”

Praktiķu atsauksmes: www.agricon.de/lv/n-meslosana

Tas atmaksājas
Yara N-Sensor īpašnieku komentāri
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Peļņa

3-7 % lielāka raža

0,2-0,5 % augstāks 
proteīna saturs

Netiek pārmēslotas 
pietiekami nodrošinātās 
lauka zonas

Izslēdz neefektīvu 
N lietošanu lauka 
zonās ar nepietiekami 
attīstītiem augiem

Ražas novākšana

50-100 % mazāka veldre

Par 12-20 % augstāka 
novākšanas efektivitāte

Degvielas ekonomija līdz 10 %

Vienmērīgs ražas 
nogatavošanās laiks

Izlīdzināts ražas līmenis

Slāpekļa efektivitāte

Kopējais slāpekļa 
ietaupījums līdz 14%

Slāpekļa bilance uzlabojas 
līdz 30 kg N/ha
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Autortiesības

Agri Con GmbH
IK “Rāmava”, Valdlauči,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
Latvija, LV-1076

Tālr.: +371 29400926
Fax: +371 67611788
E-pasts: gatis.berzins@agricon-baltic.com

Kopiju izgatavošana bez
rakstiskas atļaujas aizliegta

www.agricon.de/lv


