
Precīza minerālmēslojuma izkliede ir daļa 
no augstu ražu iegūšanas. 
Visbiežāk, neprecīzi izkliedējot 
minerālmēslus, augs nesaņem nodomāto 
mēslojuma devu vai arī uz augsnes nonāk 
pārāk daudz mēslojuma, kas netiek 
izmantots un kaitē videi. 

Parametrs, kas raksturo mēslošanas 
izkliedes precizitāti ir variācijas koeficients 
(VK). 
VK ir mērs tam, cik vienmērīgi mēslojums 
tiek izkliedēts. 

Vairumā gadījumu izkliedes procesā radušās problēmas paliek neatklātas, tomēr tām var 
būt būtiskas sekas. Optimāls VK ir 10%.
Ja variācijas koeficients ir zem 25%, tad, piemēram, labības krāsojuma nevienmērība ir 
tikko pamanāma ar neapbruņotu aci, taču ražas samazinājums jau tad ir ievērojams. 
Tikko uz lauka konstatējamas krāsu atšķirības, variācijas koeficients jau pārsniedz 45%. 

Bez ražas samazinājuma un labības veldrē krišanas riska, nevienmērīga izkliede 
kultūraugiem rada arī citas negatīvas sekas:
• zemāku kvalitāti (proteīna un eļļas saturs);
• palielinātu vides slogu;
• augstāku infekcijas risku;
• apgrūtinātu kulšanu;
• augstākas kaltēšanas izmaksas.

Ražas zudumi, izrietoši no VK

15 % 30 % 50 %

Bez veldres Veldre Bez veldres Veldre

Ziemas kvieši 0.6 % 2.3 % 22.4 % 6.3 % 31.3 %

Vasaras kvieši 0.6 % 2.2 % 8.6 % 6.2 % 14.3 %

Mieži 0.7 % 2.9 % 10.8 % 6.7 % 17.8 %

Rudzi 0.7 % 2.7 % 18.2 % 7.6 % 25.9 %

Rapsis 0.9 % 3.6 % 10.0 %

Minerālmēslojuma fizikālās 
īpašības

Nenovērtējiet par zemu mēslojuma 
fizikālās īpašības!

Granula



10 ieteikumi traktora operatoram vienmērīgai 
minerālmēslojuma izkliedei:

1. Nomainiet nolietotās vai bojātās minerālmēslu izkliedētāja daļas.
2. Rūpīgi veiciet izkliedētāja pamatiestatījumus.
3. Ja iespējams,nekliedējiet minerālmēslus vējā, kas ātrāks par 
        8-9 m/s.
4. Iestatiet traktora braukšanas ātrumu.
5. Izvēlieties atbilstošu braukšanas distanci kliedētāja regulēšanai.
6. Izmantojiet acveida sietu un pārsegu.
7. Pārbaudiet izkiedēto minerālmēslu daudzumu.
8. Pārbaudiet izkliedes precizitāti.
9. Izmantojiet mēslojumu, kas ir sauss, granulas ir gludas un nesatur 

putekļus.

Iespējamās kļūdas:

Minerālmēslu izkliedēšana prasa rūpīgu un atbildīgu pieeju. Ir 
iespējamas neskaitāmas kļūdas, kas var ietekmēt rezultātu. 
Ja tiek pieļautas kļūdas, rezultāts ir neapmierinošs.

Minerālmēslu izkliedētājs
• Bojāts vai ļoti nolietots izkliedētājs.
• Nepareizi noregulēts piltuves leņķis un izkliedētāja lāpstiņas. 
• Nepareizs piltuves augstums vai leņķis.
• Minerālmēslu uzpilde, neizslēdzot izkliedētāju.

Kļūdas darbībā/procesā
• Netīrumi un apaugums uz izkliedētāja lāpstiņām un diskiem.
• Izkliedētājs iestatīts nepareizi vai neatbilstoši mēslojuma veidam.
• Nepareizi jūgvarpstas apgriezieni (jābūt 540 – 1000 apgr./min).
• Pārāk īsa braukšanas distance kliedētāja ieregulēšanai.
• Nepareizs braukšanas ātrums (parasti maksimāli 10 km/h). 

Minerālmēsli
• Nesadalījušies gabali un citi piejaukumi.
• Putekļi.
• Mitri / salipuši minerālmēsli.
• Mehāniskie piemaisījumi.
• Granulu izmērs un cietība.

Trauku izmantošana uz lauka.

Savākšanas kastes ir vienmērīgi izvietotas tehnoloģiskās sliedes 
platumā un šķērsām braukšanas virzienam.

Ilustrācija demonstrē trauku optimālu izvietojumu ar noteiktu 
attālumu starp tiem.

Vislabākā iznākuma iegūšanai kastes uz augsnes novietojiet pēc 
iespējas horizontāli.

Plastmasas režģus jāievieto kastēs, lai granulas trieciena 
rezultātā neizlidotu no kastes.

Izkliedes tests tiek veikts izkliedējot minerālmēslus.

Kastes tiek izvietotas atbilstoši vēlamajam izkliedes platumam. 

Skatiet tabulu ar attālumiem un zīmējumu.
Lai pārklājums būtu vienmērīgs, traktors brauc pa trīs 
tehnoloģiskajām sliedēm.

Pirms sākat izkliedi, sasniedziet atbilstošu braukšanas ātrumu un 
jūgvārpstas apgriezienus, lai iegūtu atbilstošu rezultātu.

Darba platums Attālums starp kastēm (m)

12 1.5

15 2.0

18 2.5

24 3.5

30 4.5

36 5.0

Iespējamie iemesli:
• pārāk liels braukšanas ātrums;
• nepareizi jūgvārpstas apgriezieni;
• pārsniegts maksimālais tilpums;
• lāpstiņu leņķis par šauru.

Iespējamie iemesli:
• nepareizi izkliedes iestatījumi;
• nevienmērīga deva uz katru no diviem izkliedētāja diskiem;
• bojāti/saliekti izkliedes diski.

Iespējamie iemesli:
• pārāk īsa braukšanas distance regulēšanai;
• nepareizi izvēlēti jūgvārpstas apgriezieni;
• nepareizs izkliedētaja leņķis.
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