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Priežu mizas tīrradņi 

Priežu mizas tīrradņi Vidējā 

Rupjā veida mulču vislabāk ir izmantot lielāku augu stādījumiem kā, piemēram, ap 
dekoratīviem krūmiem un skuju kokiem. Ir jāatceras, ka rupjā mulča ir jāklāj biezākā slāni, 
citādi starp lielākajiem mizas gabaliem var palikt nevēlamas spraugas, kur var iesēties un 
augt nezāles. Šis mulčas veids būs ideāli piemērots bērnu rotaļlaukumam, celiņu segumam 
un vienkārši kā dekoratīvs un vienlaikus starplikas materiāls. Galu galā, līdz šim vēl nav radīts 
nekas līdzīgāks priežu meža zemei.

sia “aGGreGare”
SIA “Aggregare” ražotā priežu mizas mulča ir dabīgs mulčēšanas materiāls, ko izgatavo tikai no vietējo A klases priežu mizām. 
Tā garantē pievilcīgu un ekoloģisku vizuālo izskatu un teicamu struktūru un ķīmisko sastāvu.

Priežu mizas mulča ir vislabvēlīgākais, dabīgākais materiāls dārzam un ainavai. 
Atbilstoša, organiska mulčēšana mazina kaitēkļu ietekmi, pieprasa mazāku laistīšanu 
un samazina dārza kopšanai iztērēto laiku. SIA “Aggregare” piedāvā specializētu 
mulču, kas paredzēta jūsu ainavas ilgstošas pievilcības nodrošināšanai.

Mūsu priežu mizas mulča tiek saiņota 50 l marķētos maisos un 50 l, 250 l caurspīdīgos 
polietilēna maisos un izgatavota no tīras, neapstrādātas priežu mizas, bez jebkādām 
pievienotām ķīmiskām vielām, kas var būt kaitīgas augiem. To ir iespējams saiņot 
jebkuros citos maisos saskaņā ar klienta pieprasījumu!

Rupjā veida mulču vislabāk ir izmantot lielāku augu stādījumiem kā, piemēram, ap 
dekoratīviem krūmiem un skuju kokiem. Ir jāatceras, ka rupjā mulča ir jāklāj biezākā slāni, 
citādi starp lielākajiem mizas gabaliem var palikt nevēlamas spraugas, kur var iesēties un 
augt nezāles. Šis mulčas veids būs ideāli piemērots bērnu rotaļlaukumam, celiņu segumam 
un vienkārši kā dekoratīvs un vienlaikus starplikas materiāls. Galu galā, līdz šim vēl nav radīts 
nekas līdzīgāks priežu meža zemei.

Iepakojums (L): 50 vai 250Frakcija: 30mm – 70mm

Iepakojums (L): 50 vai 250Frakcija: 7mm – 30mm

Kompānijas ražotā priežu mizas mulča
ir iedalāma četros veidos:

Kvalitatīva, organiska mulča lieliski noder:

ar rupjām frakcijām  > 30 mm un vairāk

ar vidējām frakcijām  7 mm – 30 mm

ar smalkām frakcijām  0,5 mm – 7 mm

ar MIX frakcijām                  0,5 mm – 40 mm

Vislabākā kvalitāte mūsu galaprodukcijai;

Sadarbības nosacījumu elastīgums;

Ražošanas apjomu elastīgums.

mūsu kompānijas priekšrocības ir:

Nezāļu kontrolēšanai;

Ainavas apzaļumošanai;

Mitruma zaudēšanas novēršanai no augsnes 

iztvaikošanas rezultātā;

Aizsardzībai no laika apstākļiem;

Barības vielu pievienošanai augsnē tās sadalīšanās procesā;

Augsnes sablietēšanās novēršanai;

Spēcīgu, dziļu augu sakņu augšanas veicināšanai.

50 L 250 L

Iepakojums (L): 50 vai 250
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smalKā Priežu mizu mulča 

mix Priežu mizu mulča 

ruPjā Priežu mizu mulča (1 šķira) 

ruPjā Priežu mizu mulča (2 šķira) 

Vidējā Priežu mizu mulča (1 šķira) 

Vidējā Priežu mizu mulča (2 šķira) 

Šāda smalkā mulča nodrošina vislabāko augsnes pārklājumu un lieliski bagātina smagu, mālainu 
augsni, uzlabo ūdens iesūkšanos, mitruma un temperatūras stabilitāti augsnē, nodrošina bioloģiskās 
aktivitātes procesus un palielina dabisko minerālu saturu. Ar augsni sajaukta smalkā mulča padara 
to irdenāku ar labāku gaisa cirkulāciju. Daļiņu izmērs ļauj mulčai pietiekami ātri sadalīties, bagātinot 
augsni ar trūdzemi. Apstādījumus var vienlaikus mulčēt ar diviem mulčas veidiem – smalko un 
rupjo mulču. Šajā gadījumā smalkā mulča uz zemes tiek klāta pirmā, lai tā sadaloties sekmētu 
mikroorganismu aktivitāti un uzlabotu augsnes struktūru. Savukārt virsū ir jāklāj rupjā mulča, kas 
samazina krasās temperatūras svārstības augsnes virskārtā, aizsargā augu saknes no apsalšanas un 
novērš dubļu iekļūšanu lietus laikā.

Šī veida mulča satur visu izmēru frakcijas, un tā ir derīga visiem augiem. Smalkās frakcijas gulsies uz zemes 
un sadalīsies, sekmējot mikroorganismu aktivitāti un uzlabojot augsnes struktūru, vienlaikus rupjākās 
frakcijas virs smalkajām daļiņām samazina krasās temperatūras svārstības augsnes virskārtā, aizsargā augu 
saknes no apsalšanas un novērš dubļu iekļūšanu lietus laikā. Tiek nodrošināts arī estētiski pievilcīgs izskats.

Rupjā veida mulču vislabāk ir izmantot lielāku augu stādījumiem kā, piemēram, ap dekoratīviem 
krūmiem un skuju kokiem. Ir jāatceras, ka rupjā mulča ir jāklāj biezākā slāni, citādi starp 
lielākajiem mizas gabaliem var palikt nevēlamas spraugas, kur var iesēties un augt nezāles. 
Šis mulčas veids būs ideāli piemērots bērnu rotaļlaukumam, celiņu segumam un vienkārši kā 
dekoratīvs un vienlaikus starplikas materiāls. Galu galā, līdz šim vēl nav radīts nekas līdzīgāks 
priežu meža zemei.

Rupjā veida mulču vislabāk ir izmantot lielāku augu stādījumiem kā, piemēram, ap dekoratīviem 
krūmiem un skuju kokiem. Ir jāatceras, ka rupjā mulča ir jāklāj biezākā slāni, citādi starp lielākajiem 
mizas gabaliem var palikt nevēlamas spraugas, kur var iesēties un augt nezāles. Šis mulčas veids būs 
ideāli piemērots bērnu rotaļlaukumam, celiņu segumam un vienkārši kā dekoratīvs un vienlaikus 
starplikas materiāls. Galu galā, līdz šim vēl nav radīts nekas līdzīgāks priežu meža zemei.

Šis ir visuniversālākais veids. Mulča ar vidēja lieluma frakcijām ir estētiski pievilcīga, jo sastāv no 
atsevišķiem, viegli atšķiramiem zeltaini brūnas mizas gabaliem, un ir arī efektīva: tā blīvi noklāj 
augsni, pateicoties mulčas daļiņu nelielajam izmēram, kas tām ļauj cieši piegulēt cita citai, labi 
saglabājot mitrumu un temperatūru augsnē, un tā vieglāk sadalās nekā rupjā mulča. Jūs varat 
izmantot šo mulčas veidu jebkura izmēra augiem, tā ir ideāli piemērota daudzgadīgiem augiem.
Mulča jāklāj vismaz 5 – 7 cm biezā slānī, un katru gadu slānis ir jāatjauno vismaz 1 cm biezumā, jo 
mulča laika gaitā sadalās, bagātinot augsni ar trūdzemi.

Šis ir visuniversālākais veids. Mulča ar vidēja lieluma frakcijām ir estētiski pievilcīga, jo sastāv no 
atsevišķiem, viegli atšķiramiem zeltaini brūnas mizas gabaliem, un ir arī efektīva: tā blīvi noklāj 
augsni, pateicoties mulčas daļiņu nelielajam izmēram, kas tām ļauj cieši piegulēt cita citai, labi 
saglabājot mitrumu un temperatūru augsnē, un tā vieglāk sadalās nekā rupjā mulča. Jūs varat 
izmantot šo mulčas veidu jebkura izmēra augiem, tā ir ideāli piemērota daudzgadīgiem augiem.
Mulča jāklāj vismaz 5 – 7 cm biezā slānī, un katru gadu slānis ir jāatjauno vismaz 1 cm biezumā, jo 
mulča laika gaitā sadalās, bagātinot augsni ar trūdzemi.

Iepakojums (L): 50 vai 250

Iepakojums (L): 50 vai 250

Iepakojums (L): 50 vai 250

Iepakojums (L): 50 vai 250

Iepakojums (L): 50 vai 250

Frakcija: 0.5mm – 7mm

Frakcija: 0.5mm – 60mm

Iepakojums (L): 50 vai 250Frakcija: 30mm – 60mm

Frakcija: 30mm – 60mm

Frakcija: 7mm – 30mm

Frakcija: 7mm – 30mm
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Krāsota KoKa šķeldas mulča

Kompānijas sia aggregare krāsainajai koka šķeldas mulčai ir šādi raksturojumi un 
priekšrocības:

Krāsota koka šķeldas mulča 
(zaĻa)

Krāsota koka šķeldas mulča 
(zila)

Krāsota koka šķeldas mulča 
(zelta)

Krāsota koka šķeldas mulča 
(melNa)

Krāsota koka šķeldas mulča 
(NeKrāsota)

Krāsota koka šķeldas mulča 
(BrŪNa)

SIA Aggregare krāsotā koka šķeldas mulča ir īpaši gatavota no 100% organiskiem materiāliem, kas izmantojami augsnes 
virsmas nosegšanai ap augiem un ieklāšanā vagās starp rindām, kā arī celiņu, spēļu laukumu, podu un taku noklāšanai. 
Krāsainās koka šķeldas mulča izpilda kā dekoratīvas, tā arī praktiskas funkcijas, nodrošinot augiem labvēlīgus augšanas 
apstākļus un novēršot nezāļu augšanu.

Frakcijas 20 mm – 40 mm

Samazina ūdens iztvaikošanu no augsnes virsmas

Nostiprina ziedu un krūmu stādījumu platības

Samazina nezāļu izplatīšanos

Saglabā krāsu no 2-3 gadiem

Efektīvs pret augsnes eroziju

Palīdz taupīt ūdeni

Ierobežo augsnes temperatūru

Sekmē mikroorganismu augšanu zemē

100 % pārstrādāts produkts

Ļoti dekoratīvs produkts

50 L 200 L
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BērNu lauKumu ProduKcija

Krāsota koka šķeldas mulča 
(sarKaNa)

Krāsota koka šķeldas mulča 
(oraNža)

Playground Rupjā priežu 
mizu mulča

Playground Krāsota koka 
šķeldas mulča

Playground Naturāla koka šķeldas 
mulča (NEKRĀSOTA)

Krāsota koka šķeldas mulča 
(dzelteNa)

Produkcija ir neatkarīgi pārbaudīta un sertificēta Ltd Sports Labs
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suBstrāti

aggregare suBstrāts dārzeņiem – īpašs maisījums, kura sastāvā ir kūdra, smalkas 
granulētas priežu mizas daļiņas un grants, tas ir bagātināts ar minerālmēsliem un 
mikroelementiem. Maisījums ir gatavs tūlītējai lietošanai. Substrāta sastāvs pilnībā 
apmierina dārzeņu vajadzības pēc barības vielām. Substrāta struktūra nodrošina labu 
kultivēto augu sakņu attīstību, kā arī labu augšanu un iesakņošanos. Piemērots tomātu, 
paprikas, gurķu, lapu salātu, redīsu un sīpolloku augšanas stimulēšanai, kā arī citu dārzeņu 
kultivēšanai. Var izmantot sīpolpuķu vajadzībām.

aggregare suBstrātu dārzeņiem var izmantot augsnes uzlabošanai, izkliedējot uz 
augsnes un līdzeni iestrādājot zemē 6 kg/m2.

aggregare suBstrāts augļu kokiem – īpašs maisījums, kura sastāvā ir kūdra, granulēta 
priežu miza ar dolomīta miltu piejaukumu un minerālmēslu un mikroelementu piedevu. 
Maisījums ir gatavs tūlītējai lietošanai un augu audzēšanai. Substrāta struktūra nodrošina 
normālas augļu koku un krūmu attīstības un augšanas vajadzības. Optimālais substrāta 
sastāvs nodrošina labu kontaktu ar kultivēto augu saknēm, tādējādi nodrošinot labu 
iesakņošanos.
lietošana: 
Augļu kokiem – ābelēm, bumbierēm, plūmēm, kā arī vīnogulājiem u.c. (vienam augam 
izmanto 10 – 20 kg), un ogu krūmiem – jāņogu, upeņu, ērkšķogu, aveņu un citiem krūmiem 
(vienam augam izmanto 5-10 kg). Substrātu var izmantot arī augsnes un mulčas uzlabošanai 
pie augļu koku un krūmu stumbriem (līdz blīvumam 2 cm - 6 kg/m2).

aggregare suBstrāts orhidejām – īpašs maisījums no vidēji smalkas un smalkas 
granulētas priežu mizas, ko var izmantot epifītu grupas orhidejām (Phalaenopsis, Miltonia 
u.c.). Substrāts ir pilnīgi gatavs minēto orhideju audzēšanai. Substrāta ķīmiskais sastāvs 
pilnībā nodrošina augu attīstību, barības vielu piekļūšanu saknēm un optimālu augšanas 
vides aerāciju.
Izmantojot aggregare suBstrātu orhidejām, kuras pieder pie augsnē audzējamās 
grupas (Cymbidium), ir jāpievieno kūdra un smilts šādā proporcijā – substrāts : kūdra : 
smilts – 5 : 4 : 1.
Pēc iestādīšanas pirmā papildmēslošana jāveic pēc 12 – 15 dienām, bet pēc tam ik pēc 
katrām 1 – 2 nedēļām. Papildmēslošanai ir jāizmanto tikai speciāls orhidejām paredzēts 
mēslojums, kas satur visas nepieciešamās vielas auga augšanai un attīstībai. Audzējot 
augu, nedrīkst aizmirst arī par gaisa mitrumu, gaismas un temperatūras režīmu.

aggregare suBstrāts universālais – īpašs maisījums, kura sastāvā ir kūdra, granulēta 
priežu miza ar dolomīta miltu piejaukumu un minerālmēslu un mikroelementu piedevu. 
Maisījums ir gatavs tūlītējai lietošanai un augu audzēšanai. Substrāta struktūra un sastāvs 
nodrošina maksimālu kontaktu ar sēklām un saknēm un līdz ar to labu kultivētu augu 
attīstību un augšanu.
aggregare suBstrātu universālais var teicami izmantot augsnes struktūras uzlabošanai, 
un tam piemīt arī baktericīdas īpašības.
lietošana:
Izmanto dārzeņu, ziedu un krāšņumaugu audzēšanai telpās, uz balkona, uz terases  vai tieši 
augsnē (uz lauka vai dārzos). aggregare suBstrātu universālo var izmantot augsnes 
un mulčas uzlabošanai, izkliedējot uz augsnes (līdz blīvumam 2 cm - 6 kg/m2) ar turpmāku 
iestrādāšanu augsnē vai bez tās.
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Vermikomposts – organiskais mēslojums

Kūdra PH (2.5-3.5)

VermiVitamin BOX (100 gb) Vermicompost Extract

ņem un stādi!
Biozeme puķēm + puķu pods ar pamatni
Neaizstājams palīgs puķu audzētājiem. Jauks puķu pods ar pamatni un speciāli 
veidots augsnes aizvietotājs palīdzēs gan iesācējiem, gan profesionāliem 
dārzniekiem sasniegt krāšņus rezultātus.
Ar šo burvīgo komplektu auga pārstādīšana būs viegla un patīkama, kā arī Jūsu 
augs vai puķe būs nodrošināti ar uzturvielām, vitamīniem un visu nepieciešamo 
veiksmīgai augšanai un ziedēšanai.
Kā lietot:
• Atvērt “Puķu podu”.
• Izņemt maisiņu ar augsnes 
   aizvietotāju un iebērt tā saturu podiņā.
• Augsnes aizvietotāju vienmērīgi 
   samaisīt ar ūdeni.
• Iestādīt izvēlēto augu vai puķi.
• Pēc iestādīšanas “Puķu podu” pēc izvēles, ievietot dekoratīvā podā vai novietot uz 
paliktņa un vēlreiz apliet ar ūdeni.
Puķkopju ieteikums: 3 reizes gadā veikt istabas auga mēslošanu ar VermiVitamin!
Lai labi aug!

Apstrādāts organiskais mēslošanas līdzeklis – 
(biohumuss, slieku komposts) ir gala produkts, 
kas iegūts slieku populācijai “Staratel” 
pārstrādājot (bagātinot) īpaši sagatavotu liel- 
lopu kūtsmēslu kompostu. Šis koncentrētais 
un līdzsvarotais mēslojums apvienojumā satur 
veselu kompleksu nepieciešamo barības vielu 
un mikroelementu, kā arī fermentus, augsnes 
antibiotikas, vitamīnus, augu augšanas un 
attīstības hormonus. Šī mēslojuma izmantošana 
uzlabo lauksaimniecības produkcijas agro-
ķīmiskās īpašības, paaugstina tās kvalitāti un 
palielina ražu. Iepakojumi: 5L, 10L

100 % dabīgs organiskais mēslojums. 
Vermi Vitamin ieteicams izmantot 
visu veidu istabas augu mēslošanai 
cauru gadu, lai uzlabotu auga dabisko 
auglību, uzlabotu tā struktūru un 
veselīgumu.
Vermi Vitamin lietošanas pamācība: 
Vienmērīgi izkaisīt mēslojumu ap augu 
vai iestrādāt zemes virsējā slānī. Pēc 
iestrādāšanas aplaistīt. Tikai viena 
paciņa 3 reizes gadā, un Tavs augs Tev 
teiks paldies! Parūpējies par to!
Iepakojums: 30g

Vermicompost Extract – unikāls, 
koncentrēts organiskais šķidrais 
mēslojums, kurš gatavots no vermi- 
komposta, un tas sastāv no organiska, 
ekoloģiski tīra, augu drošai augšanai 
un attīstībai nepieciešama stimulatoru 
kompleksa. Tā izmantošana rada 
pozitīvu iedarbību uz augu augšanas, 
metabolisma un fotosintēzes procesiem, 
kuri ietekmē produkcijas ražīguma un 
kvalitātes pieaugumu.

Iepakojums: 0,5L, 1,5L 

Aggregare kūdra tiek izmantota kā 
augsnes substrāts. Dabīgo balto kūdru 
var izmantot kā izejmateriālu augsnes 
substrātiem, augsnes uzlabošanai un 
dažos gadījumos kā augsnes materiālu 
augiem. Tas ir plaši izmantots 
izejmateriāls profesionālai lietošanai.

VermiKomPost ProduKcija
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