
Ūdens tiek izmantots, lai atšķaidītu augu aizsardzības līdzekļus 
(AAL) un iegūtu marķējumā norādīto koncentrāciju.  

Tāpat, izmantojot optimālu ūdens daudzumu darba šķidruma 
gatavošanā, tiek nodrošināta vienmērīga AAL izsmidzināšana uz 
augiem.  

Gan ūdens daudzumam, gan kvalitātei ir būtiska nozīme 
optimālas smidzināšanas kvalitātes nodrošināšanā.  

Vienmēr izmantot tīru ūdeni, jo piemaisījumi var izraisīt filtru/
sprauslu aizsērējumu un veicināt aktīvās vielas uzkrāšanos. 

 

   

Ūdens nozīme darba  
šķidruma gatavošanā  



Lielākajai daļai vielu, paaugstinoties temperatūrai, šķīdība 
uzlabojas. Atsevišķos gadījumos ļoti auksta ūdens izmantošana 
var radīt tvertnes maisījuma nogulsnēšanos.  

Problēmu parasti iespējams atrisināt, atstājot smidzinātāju saulē 
uz vairākām stundām un pēc tam samaisot darba šķidrumu. 

Ja iespējams, gatavojot darba šķidrumu, jāizvairas no ļoti auksta 
ūdens izmantošanas. 

Ja uzpildīts smidzinātājs tiek atstāts uz nakti, tad to novietot 
tumšā un vēsā vietā. 

 

Ūdens nozīme darba  
šķidruma gatavošanā  



Parasti gruntsūdens pH līmenis ir 6,5-7,5 robežās. 

pH līmenim ir ietekme uz atsevišķu AAL stabilitāti.  

Virkne AAL ir paātrināta degradācija augsta pH līmeņa apstākļos, 
piemēram, fenmedifams, propakvizafops, etefons. Savukārt 
citiem AAL ir paātrināta degradācija zema pH apstākļos, 
piemēram, tribenurons, metil-tifensulfurons. 

Šāda veida AAL ir jāizlieto uzreiz pēc darba šķidruma 
sagatavošanas, kā arī tos nedrīkst sagatavot un atstāt uz nakti.  

Vairumam AAL optimāls darba šķidruma pH līmenis ir 4-6 – 
izmantojiet pH līmeņa noteicējus. 

Jāņem vērā, ka mēslošanas līdzekļi (piemēram, mikroelementi) 
var ietekmēt darba šķidruma pH līmeni. 

 

 

 

Ūdens nozīme darba  
šķidruma gatavošanā  



Ūdens cietība tiek noteikta, balstoties uz kalcija un magnija jonu 
daudzumu.  

Pastāv zināma sakarība starp ūdens cietību un tā pH līmeni. 

Kalcija un magnija joni spēj aktivizēt atsevišķu AAL molekulas, 
piemēram, glifosātam, etofumezātam un MCPA. Šis process tiek 
saukts par katjonu antagonismu. 

Ūdens cietība tiek mērīta ūdens cietības grādos (odH) skalā no 
0-30. Optimāla ūdens cietība darba šķidrumam ir < 10 odH. 

Cietu ūdeni iespējams neitralizēt, pievienojot amonija sulfātu, 
citronskābi vai ūdens mīkstinātāju.  

 

Ūdens nozīme darba  
šķidruma gatavošanā  



Piepildīt smidzinātāju ar ½ no plānotā ūdens daudzuma. Ja 
nepieciešams, pievienot mīkstinātāju, pretputošanas līdzekli un 
sākt maisīšanu ar vidēju intensitāti. 

Kā pirmo pievienot mēslojumu vai mikroelementu sāli un ļaut tam 
tikt kārtīgi iemaisītam. 

Kā nākošos pievienot pesticīdus sekojošā secībā: 
•  Cietās formulācijas produktus (piemēram, granulas); 
•  Šķidrās formulācijas produktus uz ūdens bāzes (SC, 

SL); 
•  Šķidrās formulācijas produktus uz šķīdinātāju bāzes 

(SE, EW, EC). 

Ļaut katram komponentam tikt kārtīgi iemaisītam un novērst 
problēmas, ja tādas radušās, pirms nākamā preparāta 
pievienošanas. 

Pievienot atlikušo ūdens daudzumu un turpināt darba šķidruma 
maisīšanu gan transportēšanas, gan smidzināšanas laikā. 

Vienmēr izlasīt un ievērot uz preparāta marķējuma norādītos 
lietošanas nosacījumus! 

Darba šķidruma sagatavošana 



Ūdenim jābūt tīram un bez piemaisījumiem. 

Ūdens temperatūrai nepieciešams būt >10 oC. 

Darba šķidruma pH līmenim nepieciešams būt 4-6. 

Ūdens ”cietībai” (odH) vajadzētu būt < 10. 

Pievienot kompenentus darba šķidrumam pareizā secībā. 

Sagatavoto darba šķidrumu ieteicams izlietot tajā pašā dienā. 
Atstājot darba šķidrumu uz nakti, tas jānovieto tumšā un vēsā 
vietā un jāveic tā samaisīšana pirms smidzinājuma. 

 

 

Kopsavilkums 



Piedevu iedalījums: 

1.  Virsmas aktīvās vielas; 

2.  Eļļas; 

3.  Citas piedevas, piemēram, ūdens mīkstinātāji 

Piedevas tiek lietotas, lai uzlabotu AAL bioloģisko aktivitāti un 
stabilizētu darba šķidrumu.  

 

 

 

Piedevu nozīme darba  
šķidruma gatavošanā 



Virsmas aktīvās vielas (VAV) tiek izmantotas, lai palielinātu 
kontaka lenķi starp darba šķidrumu un lapu, tādējādi nodrošinot 
tā iesūkšanos lapā. VAV lielākoties tiek lietotas, izmantojot 
sulfonilurīnvielu saturošus AAL.  

Eļļas var būt minerālu jeb augu (vai abu maisījums) valsts 
izcelsmes un tās tiek izmantotas, lai uzlabotu darba šķidruma 
iesūkšanos lapā caur vaska slānīti. Eļļas tiek izmantotas, lietojot 
atsevišķus herbicīdus.  

Ūdens mīkstinātāji tiek lietoti, lai mainītu darba šķidruma pH 
līmeni vai, lai neitralizētu cietu ūdeni.  

 

 

 

 

Piedevu nozīme darba  
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Piedevu lietošana ietekmē AAL bioloģisko aktivitāti darba 
šķidrumā, tādējādi tās var palielināt fitotoksiskuma risku.  

Piedevas jālieto tikai saskaņā ar marķējumā norādītajiem 
nosacījumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš, veidojot tvertnes 
maisījumus ar vairākiem AAL un / vai gadījumos, ja augi var ciest 
no stresa.  

Daudzu modernu AAL formulācijas ir veidotas, jau ražošanas 
brīdī pievienojot visas nepieciešamās piedevas, līdz ar to 
papildus piedevas nav nepieciešamas.  

 

 

 

 

Piedevu nozīme darba  
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AAL formulācijas sastāvā ir darbīgā viela(-s) un virkne dažādu 
papildvielu. 

Kā piemēram - šķīdinātāji, emulgatori, konservanti, polimēri, 
pretputu vielas un pildvielas. 

Šīm papildvielām ir būtiska ietekme uz produkta bioloģisko 
aktivitāti, stabilitāti un tā darbību. 

 

 

 

 

 

Piedevu nozīme darba  
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Modernas tehnoloģijas formulācija 



Kompānija BASF ir uzkrājusi plašas zināšanas un ilggadīgu 
pieredzi, lai piedāvātu lauksaimniekiem modernas un progresīvas 
AAL formulācijas. 

Modernas tehnoloģijas formulācija 

Stomp®  

CS  


