
Nodulator® Faba Bean
Inokulants lauka pupām (Vicia faba) un vīķiem

Svars: 1,2 kg – aptuveni 200 – 300 kg sēklas apstrādei
Kvalitatīvs inokulants, kas ir iestrādāts kūdras 

substrātā

Neto: 5 x 1,2 kg

Šis produkts satur dzīvos organismus, tāpēc ir 
stingri jāievēro lietošanas norādījumi. Lai maksimāli 
saglabātu preparāta efektivitāti, ļoti rūpīgi jāievēro 
lietošanas instrukcija.

1 grams substrāta satur vismaz 1 x 109 ( min. 1 miljardu!) 
dzīvotspējīgās baktērijas Rhizobium Bacteria (Rhizobium 
leguminosarum bv. viciae), tas paredzēts pupu un vīķu 
sēklu apstrādei.
Kompānija garantē produkta kvalitāti, uzglabājot to 
līdz vienam gadam no izgatavošanas dienas, tikai ar 
nosacījumu, ja produkts tiek uzglabāts atbilstoši noteiktajiem 
uzglabāšanas nosacījumiem (maksimālā t° 25 °C, sargāt no 
saules stariem) un obligāti noslēgtā iepakojumā. Derīguma 
termiņš ir uz katra maisiņa. Viela, kas veicina preparāta 
salipšanu ar sēklas materiālu, ir pievienota substrātam 
nelielā daudzumā. 
Lietošanas norādījumi
Nodulator®  iepakojums ir hermētiski noslēgts. Maisiņu 
atvērt tikai pirms lietošanas. Ļoti uzmanīgi izspiediet 
iepakojuma saturu uz sēklas materiāla, izkliedējiet uz 
sēklām vienmērīgi. Saturs ir paredzēts 200 līdz 300 kg pupu 
sēklu apstrādei. Iesakām devu dubultot, ja laukā pirmo 
reiz tiks sētas ar inokulantu apstrādātas sēklas. Palielināta 
preparāta deva neietekmēs laukaugu attīstību.
Ir 3 dažādi apstrādes paņēmieni:

Tiešā apstrāde•	 : Nepieciešamo Nodulator®  daudzumu 
uzbērt plānai sēklu kārtai (aptuveni 7 – 15 cm plānai 
kārtai) sējmašīnā un samaisīt. Ja gadījumā sējmašīna tiek 
uzpildīta mehāniski, tad inokulants var nokļūt uz sēklas 
materiāla porcijveidīgi, nenoklājot visu sēklu vienmērīgi. 
Tādos gadījumos ieteicams samaisīt to rūpīgi vēlreiz. 
Maisījumā ar ūdeni:•	  pievienot sēklas materiālam tik 
daudz ūdens, lai tās mazliet samitrinātu ( 200 ml ūdens 
uz 100 kg pupu sēklu). Pēc tam sajaukt mitrās sēklas 
ar preparātu, tā, lai tās vienmērīgi būtu noklātas ar 
produktu. 
Maisījumā ar vircu: •	 Viena iepakojuma saturu sajaukt ar 
2,4 litriem tīra, nehlorēta ūdens; samaisīt ar vienmērīgas 
konsistences (bez gabaliem) vircu tīrā tvertnē. Iegūto 
šķidrumu uzliet virsū sēklas materiālam un rūpīgi 
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samaisīt, pārliecinoties, ka pupu sēklas ir vienmērīgi 
noklātas.  Nemaisīt pārāk ilgi! Tikai tik, cik nepieciešams 
vienmērīgai noklāšanai.

Nodulator®  ir jāizlieto un apstrādātās sēklas ir jāizsēj 
iespējami drīz pēc iepakojuma atvēršanas - dažu stundu 
laikā. Neglabāt atvērtu, neizlietotu iepakojumu. Ieteicams 
izmantot visu preparātu, pat, ja tādējādi ir jāpielieto dubultā 
deva. Tas neietekmēs augu attīstību negatīvi.
Uzmanību!

Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz +25 °C, •	
izvairīties no tiešiem saules stariem.
Nelietot preparātu, ja ir beidzies tā derīguma termiņš, •	
vai tas ticis uzglabāts neatbilstoši nosacījumiem.
Glabāt inokulantu un apstrādātu sēklas materiālu •	
vēsā, tiešiem saules stariem neaizsniedzamā vietā 
un pēc iespējas ātrāk izmantot.
Apstrādātās sēklas pēc iespējas drīz jāizsēj •	
(ieteicams ne vēlāk par dažām stundām pēc 
apstrādes.) Ja tuvākajās 24 stundās tās netiek 
iesētas, tad apstrāde ar produktu jāveic atkārtoti.
Nodulator•	 ® nav toksisks un nav bīstams, darbojoties 
ar to. Veicot kodinātu sēklu apstrādi, lietot gumijas 
cimdus, respiratoru kā arī pēc nepieciešamības 
citus aizsardzības līdzekļus.

Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. 
Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un 
preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti 
praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt 
dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, 
piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, 
augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi 
ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, 
smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu 
ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī 
kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par 
zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas 
neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji 
un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.
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