
Bioloģiskais mēslošanas līdzeklis





Šķidrais mēslošanas līdzeklis Albit®:
• satur attīrītu iedarbīgu vielu poly-beta-hidroksibutirātu 

skābi no augsnes baktērijām

ALBIT® sastāvs: (svars/svars)
N (kopējais) ne mazāk 7.5 %
P (P2O5) ne mazāk 6.0 %
K (K2O) ne mazāk 4.5 %
Poly-beta-hidroksībutiratu ne mazāk 0.6 %
Kā arī sabalansēts mikroelementu starta komplekts

Dabiskos apstākļos, šīs baktērijas mitinās uz augu saknēm, stimulē to augšanu, 
aizsargā no slimībām un nelabvēlīgiem apkārtējās vides apstākļiem. 
Preparāta sastāvā arī ir vielas, kas pastiprina efektu galvenā ietekmejoša 
viela: sabalansēts makro- un mikroelementu starta komplekts. Albit
nesatur dzīvus mikroorganismus, padarot preparāta iedarbību daudz 
stabilāku, kas mazāk pakļautā ārējās vides iedarbībai salīdzinājumā ar citiem 
analoģiskiem biopreparātiem. Albit raksturo kā ekoloģisku bioloģisko 
preparātu, tai pašā laikā pēc efektivitātes un stabilitātes tuvinās ķīmiskam.



Īpaši izstrādātas mūsdienīgas fermentēšanas 

iekārtas preparāta Albit® ražošanai

Jau 17 gadus tiek veiksmīgi izmēģināts un pielietots (kopš 
1997 g.), vairāk nekā 500 izmēģinājumi lauka apstākļos

• Vairāk kā 30 gadu garumā Puščinas centra zinātnieki pētīja augsnes 
mikroorganismu un lauksaimniecisko augu savstarpējo mijiedarbību





Bioloģiskas izcelsmes mēslojums, Albit®:

• Palielina ražību par 12–23%;
• Paātrina augu augšanu;
• Veicina spēcīgas sakņu sistēmas agrīnu veidošanos un 

tās pastiprinātu augšanu, veicina sekundāro sakņu 
veidošanos;

• Paaugstina ražas kvalitāti;
• Cīnās ar slimībām par 40-90%;
• Ļauj samazināt minerālmēslu patēriņu par 10-30%;
• Palielina augu izturību pret sausumu (t°, mitrumu) un 

citiem stresa apstākļiem par 10-60%;
• Uzlabo barības vielu uzņemšanu par 18-47% (slāpeklis, 

fosfors, kālijs);
• Attīra augsni no naftas piesārņojuma;
• Ietekmē augsnes mikroorganismu kopumu.



Ziemas kviešu lauks saimniecībā Žihelský Statek, a.s. (Čehija, 2010 ). 1 –
kontroles, 2 – apstrādāts ar Albitu. Ražas pieaugums izmēģinājumā - 37%



Albit® kombinēšana ar fungicīdiem
• Preparāts spēj aizsargāt augus no slimībām līdz 90%;

• Var izmantot minimālu fungicīdu devu (palielina 
ekonomijas efektivitāti 1,5-2 reizes);

• Pastiprina fungicīdu iedarbību (no 12% līdz 30% ar 
minimālu fungicīdu devu);

• Var samazināt apstrādes izmaksas par 20–45%;

• Albit iedarbība ir 1,96 reizes stabilākā, nekā citiem 
biopreparātiem

Puses no fungicīda devas (0,25 l/t) un Albit (0,30 l/t) kombinācija 
attiecībā pret pilnu fungicīda devu (0,50 l/t) nodrošina:

• bioloģiskās efektivitātes ziņā – 130%;

• ražīguma ziņā – 107%;

• pēc ienākumiem no hektāra – 200%.



Kustodija, Lietuva, 2011 - kvieši



Kustodija, Lietuva, 2011 - rapsis



Kluky, Čehija, 2013 – ziemas kvieši





Albit® kombinēšana ar herbicīdiem
• Samazina herbicīdu izraisītā stresa efektu (graudaugiem 

no 5% līdz 38%, saglabā līdz 40% no ražas);

• Ekonomiski izdevīgāk (uz 1 vienību Albit un herbicīdiem 
paredzēto izdevumu saņemat vairāk nekā 5 vienības 
peļņas);

• Lieto kopā ar herbicīdiem un atkārtoti pēc                        
1-5 diennaktīm (pārmērīga stresa efekta noņemšanai);

• Papildu apstrāde ar Albit pēc herbicīdu lietošanas 
efektīvi novērš herbicīdu pārdozēšanu;

• Kompensē herbicīdu izraisītā stresa efektu un imunizē 
augus pret slimībām (brūnā rūsa, plankumainība u.t.t.);

• Palielinot herbicīdu devu, ražas pieaugums samazinās no 
15% līdz 8,6%. Bet, herbicīdiem pievienojot Albit, ražība 
palielinās par 16,6% vairāk nekā lietojot tikai herbicīdus.







Milligrupp, Igaunija, 2010 - mieži



Albit® kombinēšana ar insekticīdiem
• Kopējie zaudējumi slimību un kaitēkļu dēļ samazinās (salīdzinājumā – par 

30%);

• Palielina lipekļa saturu graudā par 1,2–4,6%;

• Apstrāde ar insekticīdiem = 10,6%, bet Albit pievienošana = 18,5% (uz 
toksiskās iedarbības rēķina);

• Imunizē augus pret slimību kompleksu, ko pārnēsā kaitēkļi – sūcēju tipa 
kukaiņi;

• Albit pievienošana insekticīdiem spēj palielināt graudaugu, rapša, 
kartupeļu, dārzeņu un citu kultūru ražību vidēji par 36,1% (rapsim līdz 93%) 
salīdzinājumā ar apstrādi tikai ar insekticīdiem.

Vidēji visos 10 gadu laikā veiktajos izmēģinājumos lauka apstākļos Albit 
pievienošana ķīmiskajiem pesticīdiem nodrošina ražas pieaugumu:

• kopā ar fungicīdiem – par 12,0%;

• kopā ar herbicīdiem – par 16,6%;

• kopā ar insekticīdiem – par 16,1%.





Albit® paātrina augu augšanu
• Pākšaugu, dārzeņu – par 10-15%;

• Veģetācijas periods samazinās par                      
3-12 diennaktīm;

• Palielinās dīgšanas enerģija (vidēji 5,8%);

• Palielina dīgstu masu (3–5%);

• Palielina sakņu garumu (6–11%);

• Veicina spēcīgas sakņu sistēmas agrīnu 
veidošanos un tās pastiprinātu augšanu, veicina 
sekundāro sakņu veidošanos;

• Palielina cerojumu (25,3%).



Albit® augu attīstības stadija



Albit® paaugstina ražas kvalitāti:

• graudaugu lipekļa daudzumu (salīdzinājumā – par 
2,3%);

• cukura saturu bietēs (par 0,3–2,5%);

• kartupeļu bumbuļu kvalitāti (par 6,9%);

• vīnogu ķekara masu (par 21–24%);

• paaugstina vitamīnu saturu dārzeņos                 
(par 6–25%);

• samazina nitrātu saturu dārzeņos (par 16–26%);

Un daudzas citas ražas kvalitātes katrā kulturā



Kartupeļu aptuvena cena - 150 eur/t

1 Litrs iedeva = 2,2*4,3 = 9,46 t, jeb 1419 EUR

+4,3 t/ha-1,1 t/ha

+2,4 t/ha+3,5 t/ha







Ziemas kvieši “Fredis” prot. 14% - 180 eur/t

NPK+Virsmēslojums+Albit saņēmam 0,14 t ha-1 ražas pieaugumu,jeb 25,2 eur/ha vairāk

• Samazinot  mēslojuma normu par 15%  + Albit saņēmam  0,21 t ha-1 ražas 

pieaugumu, jeb 37,8 eur/ha vairāk

Ziemas kvieši “Fredis” graudu raža un kvalitāte, Stende,  - 2011



Aprēķini veikti: ziemas kvieši ‘Fredis’ prot. 14% 180 eur/t bez PVN





1 Litrs Albit iedeva =12,5 * 0,35 = 4,375 t lielāku ražu, jeb 1531 EUR peļņu

ražas pieaugums 0,35 t ha-1

122,5 euro/ha lielāka peļņa

Rapša aptuvena cena 350 eur/t

ražas pieaugums 0,34 t ha-1

119 euro/ha lielāka peļņa



Pielietošanas tehnoloģija. Albit® pielieto sēklu pirms 
sējas apstrādei un augu miglošanai veģetācijas laikā.

Atsaucīgākas kultūras uz Albit®:

rapsis, ziemas kvieši, vasaras kvieši, kartupeļi, ziemas 
mieži, vasaras mieži, kukurūza un vēl ap 60 kultūras





Noderīga informācija
• Mūsu klienti: 

www.lauks.lv – SIA “Uzvara-lauks” – Sergejs Kataņenko

www.kustodija.lt – UAB “Kustodija” – Dr. Vytautas Rauckis

• Sadarbības partneri:

– SIA “ALBITIS” – Aleksejs Dobrodušins

www.rapsim.lv – SIA “LINAS AGRO” – Ģirts Šteinbergs

www.agrario.lv – LPKS “Agrario” – Iveta Savdona

• Albit® veiktie izmēģinājumi:

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā



Paldies par uzmanību!
• Mūsu kontakti:
Email: agroalbit@gmail.com
Web:   www.albit.lv
Skype:  mihdobr
Tel: +371 27875322 – direktors Mihails Dobrodušins

+371 26065603 – tirdzniecības menedžeris
Aleksejs Dobrodušins

Sīkāku informāciju par Albit® preparātu Jūs atradīsiet internetā:

www.albit.ru – krievu valodā,
www.albit.com – angļu valodā.


