
Nodulator 
® 

Nodulator ir inokulants, kas iestrādāts 

kūdras substrātā un satur dzīvotspējīgas 

baktērijas Rhizobium Bacteria. Šīs baktērijas 

spēj brīvi dzīvot augsnē un veidot 

simbiotiskas attiecības ar tauriņziežiem. 

Rhizobium Bacteria augā iekļūst caur sakņu 

spurgaliņām un spēj vairoties tauriņziežu 

šūnās. Baktēriju ietekmē saknē esošās 

šūnas dalās un veido gumiņus, kuri spēj 

fiksēt gaisā esošo slāpekli un nodrošināt ar 

to augu.

Preparāta apraksts

Darbīgās vielas: 

Iepakojums: 

Inokulanti

Rhizobium Bacteria 

(Rhizobium leguminosarum bv. Viciae)

1,2 kg  

Lietošana

Inokulants lauka pupu sēklu apstrādei

Iepakojuma saturs ir paredzēts 200 līdz 300 kg pupu sēklu apstrādei. 
Iesakām Nodulator devu dubultot, ja laukā pirmo reizi tiek sētas lauka 
pupas. Palielināta preparāta deva neietekmēs laukaugu attīstību.

Ir 3 dažādi apstrādes paņēmieni:

Tiešā apstrāde: Nodulator nepieciešams uzbērt plānai sēklu kārtai 

(aptuveni 7–15 cm) sējmašīnā un samaisīt. Ja gadījumā sējmašīna tiek 

uzpildīta mehāniski, tad inokulants uz sēklas materiāla nokļūs nevienmērīgi, 

tāpēc ieteicams samaisīt to vēlreiz.

Maisījumā ar ūdeni: pievienot sēklas materiālam ūdeni tā, lai tās 

samitrinātu (200 ml ūdens uz 100 kg sēklas materiāla). Mitro sēklas 

materiālu ir nepieciešams vienmērīgi noklāt un sajaukt ar preparātu.

Maisījumā ar vircu: vienu produkta iepakojumu sajaukt ar 2,4 l tīra, 

nehlorēta ūdens un samaisīt ar vienmērīgas konsistences (bez gabaliem) 

vircu tīrā tvertnē. Iegūto šķidrumu uzliet virsū sēklas materiālam un rūpīgi 

samaisīt, pārliecinoties, ka sēklas ir noklātas vienmērīgi. Nemaisīt parāk ilgi!

Pieejams tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma. Lūdzu sazinieties ar BASF agronomu!



Inokulanti

Uzmanību!

Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz +25°C.

Izvairīties no tiešiem saules stariem.

Nelietot preparātu, ja beidzies tā derīguma termiņš, vai tas ticis uzglabāts 

neatbilstoši nosacījumiem.

Uzglabāt inokulantu un apstrādātu sēklas materiālu vēsā, tiešiem saules 

stariem neaizsniedzmā vietā un izmantot pēc iespējas ātrāk.

Iespējami drīz apstrādātās sēklas jāizsēj (ieteicams ne vēlāk par dažām 

stundām pēc apstrādes). Ja tuvākajās 24 stundās tās netiek iesētas, tad 

apstrāde ar produktu jāveic atkārtoti.

Nodulator nav toksiks un nav bīstams.

Veicot kodinātu sēklu apstrādi, lietot gumijas cimdus, respiratoru un citus 

aizsardzības līdzekļus.




