Cenrādis 2019. gadam
Atsevišķas
zālaugu sugas

EUR/kg
EUR/kg
bez PVN* t.sk. PVN*

Āboliņš baltais
Āboliņš sarkanais
Aitu auzene
Austrumu galega
Baltais amoliņš
Bastardāboliņš
Esparsete
Facēlija
Ganību airene
Hibrīdā airene
Kamolzāle
Lucerna
Niedru auzene
Miežabrālis
Pļavas auzene
Pļavas skarene
Sarkanā auzene
Timotiņš
Vanagnadziņi
Viengadīgā airene

6.28
3.72
3.72
4.79
3.22
5.87
1.82
4.88
1.90
1.90
4.13
3.97
2.89
4.55
2.15
4.96
2.48
1.90
6.61
1.74

7.60
4.50
4.50
5.80
3.90
7.10
2.20
5.90
2.30
2.30
5.00
4.80
3.50
5.50
2.60
6.00
3.00
2.30
8.00
2.10

Maisījumi pļaušanai
P1, P2, P5
P2-A
P3, P6
P4
P5-A

3.10
2.44
3.68
2.56
2.36

3.75
2.95
4.45
3.10
2.85

3.26

3.95

Maisījumi ganībām
G1, G2, G3, G4, G5, G6

Maisījumi zaļināšanas
prasību izpildei
ZZ N1
ZZ N2
ZZ N3
ZZ S1
ZZ S2
ZZ S3

3.72
2.44
4.21
1.74
1.36
1.53

Maisījumi kombinētai
izmantošanai

EUR/kg
EUR/kg
bez PVN* t.sk. PVN*

Lauks 1, Lauks 2,
Lauks 4

3.18

Kukurūza (maisa cena)
CESTER (FAO230)
1ha-90 000 sēklas

68.00

CEKOB (FAO210)
1ha-90 000 sēklas

90.00

CODITANK (FAO190)
0,5ha -50 000 s.S1

46.00

Zaļmēslojuma augi
Baltās sinepes
Eļļas rutks
Vīķi
Zirņi
Griķi

1.86
1.86
1.24
0.66
0.66

2.25
2.25
1.50
0.80
0.80

3.55
4.38

4.30
5.30

2.98
3.14
2.40
2.56

3.60
3.80
2.90
3.10

Maisījumi dekoratīvai
apzaļumošanai
M1, M2, M3, M4
M5

Maisījumi industriālai
apzaļumošanai
C1
C2
C4
C5

Tirdzniecības vietas
Rīga, Struktoru ielā 14a
Tālr. 67 551 834, 65 054 833

4.50
2.95
5.10
2.10
1.65
1.85

3.85

Kaibala, „Čuibas 1”, Lielvārdes novads
Tālr. 65 054519
Saldus, Saldus pagasts, “Tiruļi”
Tālr. 26174031
seklas@seklas.lv, www.seklas.lv

*Vairumtirdzniecība – iegādājoties preces veselā iepakojumā virs 350.00 EUR (bez PVN).

Sēklu maisījumu sastāvi
Maisījumi pļaušanai
P1 - vēlai izmantošanai, minerālaugsnēm:
sarkanais vid. vēlais āboliņš - 45%, timotiņš - 55%
P2 - vidēji agrai izmantošanai,
minerālaugsnēm: sarkanais. vid. agrais āboliņš - 27%,
pļavas auzene - 23%, hibrīdā airene - 23 %, timotiņš - 27 %

Lauks 1 - vidēji agrai izmantošanai, ilggadīgs:
sarkanais āboliņš - 10%, baltais āboliņš - 10%, pļavas
auzene - 13%, timotiņš - 23%, ganību airene - 23%, sarkanā
auzene - 13%, pļavas skarene - 8%

P3 - ar lucernu, vidēji smagām augsnēm:
sarkanais. vid. agrais āboliņš - 18%, lucerna - 27%,
timotiņš - 55%

Lauks 2 - nabadzīgām augsnēm, ilggadīgs:
baltais āboliņš - 10%, pļavas auzene - 30%, timotiņš - 40%,
sarkanā auzene - 10%, pļavas skarene - 10%

P4 - divgadīgs, izmantojams sējas gadā:
sarkanais agrais āboliņš - 36%, timotiņš - 24%, viengadīgā
airene - 40%

Lauks 4 - intensīvai izmantošanai,
augstražīgs: baltais āboliņš - 17%, pļavas auzene - 10%,
timotiņš - 13%, ganību airene - 53%, pļavas skarene - 7%

P5 - stiebrzāļu maisījums siena ieguvei: hibrīdā
airene - 32%, timotiņš - 28%, pļavas auzene - 20%, niedru
auzene - 16%, sarkanā auzene - 4%
P6 - mitrām un kūdrainām augsnēm:
bastardāboliņš - 18%, miežabrālis - 23%, niedru auzene - 27%,
pļavas auzene - 32%
JAUNUMI

Maisījumi kombinētai
izmantošanai

P2-A ar sarkano āboliņu un virsaugu: sarkanais vid.
agr. āboliņš - 14%, hibrīdā airene - 43%, auzeņairene - 9%,
viengadīgā airene - 34%
P5-A stiebrzāļu maisījums ar virsaugu: hibrīdā
airene - 49%, auzeņairene - 17%, viengadīgā airene - 34%

Maisījumi ganībām

Maisījumi zaļināšanas
prasību izpildei
Zaļai zemei N1 - ar sarkano āboliņu kombinētai
izmantošanai: sarkanais āboliņš - 50%, baltais āboliņš - 5%,
timotiņš - 10%, pļavas auzene - 10%, hibrīdā airene - 10%,
ganību airene - 15%
Zaļai zemei N2 - vieglām minerālaugsnēm:
sarkanais āboliņš - 20%, esparsete - 20%, vasaras vīķi - 15%,
timotiņš - 25%, pļavas auzene - 20%
Zaļai zemei N3 - ar augstu lucernas īpatsvaru:
sarkanais āboliņš - 5%, lucerna - 60%, timotiņš - 10%, pļavas
auzene - 10%, hibrīdā airene - 15%

G1 - universāls, ilggadīgs: sarkanais vid. vēlais āboliņš 13%, baltais āboliņš - 10%, pļavas auzene - 17%, timotiņš - 20%,
ganību airene - 20%, sarkanā auzene - 13%, pļavas skarene - 7%

Zaļai zemei S1 - augsnes dziļirdināšanai:
eļļas rutks - 30%, baltās sinepes - 20%, viengadīgā airene - 15%,
sējas zirņi - 35%

G2 - vieglām smilšainām augsnēm, ilggadīgs:
sarkanais vid. agrais āboliņš - 10%, baltais āboliņš - 10%, pļavas
auzene - 20%, timotiņš - 17%, sarkanā auzene - 26%, pļavas
skarene - 17%

Zaļai zemei S2 - augsnes auglības uzlabošanai:
eļļas rutks - 25%, baltās sinepes - 10%, griķi - 15%,
vasaras vīķi - 35%, sējas zirņi - 15%

G3 - vidēji smagām augsnēm, ilggadīgs: sarkanais
vid. agrais āboliņš - 3%, baltais āboliņš - 10%, lucerna - 17%,
pļavas auzene - 23%, ganību airene - 23%, pļavas skarene - 7%,
timotiņš - 17%
G4 - vidēji smagām augsnēm, intensīvai
izmantošanai: baltais āboliņš - 20%, pļavas auzene - 13%,
timotiņš - 13%, ganību airene - 30%, hibrīdā airene - 24%
G5 - ganību ierīkošanai zirgiem un liellopiem:
sarkanais āboliņš - 7%, baltais āboliņš - 7%,
pļavas auzene - 20%, hibrīdā airene - 20%, ganību airene - 20%,
timotiņš - 10%, sarkanā auzene - 10%, pļavas skarene - 6%
G6 - ganību ierīkošanai aitām, mājputniem un
sīklopiem: baltais āboliņš - 13%, pļavas auzene - 17%, hibrīdā
airene - 13%, timotiņš - 10%, ganību airene - 20%, sarkanā
auzene - 14%, aitu auzene - 3%, pļavas skarene - 10%

Zaļai zemei S3 - bez krustziežiem: griķi - 40%,
viengadīgā airene - 15%, facēlija - 5%, vasaras vīķi - 25%,
sējas zirņi - 15%

Apzaļumošanai
M1 - universāls, dekoratīvais zāliens
M2 - zāliens aktīvai izmantošanai
M3 - smilšainām augsnēm, izturīgs pret
noēnojumu
M4 - smalks un skaists zāliens
M5 - sporta stadionu ierīkošanai
C1 - ceļa zaļo joslu apzaļumošanai
C2 - nogāžu un grāvmalu apzaļumošanai
C4 - ceļu zaļo zonu un teritoriju pēc būvdarbiem
apzaļumošanai
C5 - plašu objektu un teritoriju apzaļumošanai

