
DENTAMET - augu pašaizsardzības 

mehānisma pastiprināšanai. 

Jauna augu aizsardzības stratēģija! Saudzīga augam un 

cilvēkam, bet ne patogēniem. Paaugstina augu dabīgo 

pašaizsardzības spēju! 

Sastāvā cinks (Zn) 4%, varš (Cu) 2% un palīgvielas, kas 

nodrošina ātru Dentamet iekļūšanu augā.  

✓ Dentamet kompleksā esošo vielu  

 mazā molekulu masa un auga  

šūnām atbilstošais pH nodrošina  

augstu savietojamību un  

strauju asimilāciju veģetatīvajos audos.  

Ļoti straujā un enerģiskā cinka absorbcija augā, patogēnu 

šūnu membrānām nodara neatgriezeniskus bojājumus. 

✓ Šai straujajai cinka iedarbībai seko otra  - toksiskā iedarbība tieši uz 

patogēnu. 

Cinkam ir svarīga loma baktēriju vielmaiņas procesā, bet 

noteiktā koncentrācijā,  tas kļūst toksisks baktērijām un 

patogēnu sēnēm. 

✓ Un beigās vēl tiek aktivizēti sistēmiskie pretestības gēni , kas iedarbina 

augos dabisko aizsardzības līdzekļu veidošanos un paplašina aizsardzību pa 

visu augu. 

Dentamet augos stimulē dabisku bioloģisko aizsardzības 

„sienu” pret  vides un parazītu nelabvēlīgo ietekmi.  
✓ Dentamet augi absorbē ar lapām un saknēm, paliekot sakņu zonā vēl 

apmēram 2 nedēļas pēc apstrādes.  

✓ Dentamet ieteicams lietot pret rezistences stratēģijas īstenošanā. 

 

KONTAKTI: 

Vidzeme: Jūlija Vilcāne, tālr. 28 639 542  Kurzeme: Aleksejs Bukis tālr. 27 273 774 

Zemgale: Ilze Apenīte, tālr. 27 656 624 Latgale: Andris Zolbergs tālr. 26 482 292 

Uz kādiem patogēniem Dentame atstāj ietekmi:  

Kraupis, parastais vēzis, bakteriālās slimības, dēstu melnkāja, sakņu, stublāju un 

augļu puves, sausplankumainības, neīstā miltrasa, kartupeļu lakstu puve, 

baltvārpainība, graudzāļu stiebru rūsa un plankumainības.  

 

Ieteikumi lietošanā: 

Kultūra Deva Lietošanas  laiks 

Bumbieri 0.4-0.5 kg/100L 

0.65-0.75 

kg/100L 

Ziedēšanas vidū un beigās, pēc krusas. 

Rudenī: 20 dienas pēc lapu nokrišanas 

Ābeles, plūmes, 

ķirši 

0.4-0.65 

kg/100L 

Sākot ar “zaļā konusa” jeb pumpuru 

plaukšanas sākumu, ik pa 14 dienām 

Rudenī: 20 dienas pēc lapu nokrišanas 

Tomāti, paprika 3.5-5 kg/ha  20 dienas pēc pārstādīšanas, atkārto pēc 

10-14 dienām (lieto profilaktiski 2-3 

reizes) 

Sīpoli, ķiploki, 

sīpolpuķes 

3.5-5 kg/ha No 5 lapu stadijas līdz ziedēšanai, ar 10-

14 dienu intervālu (lieto profilaktiski 2-3 

reizes) 

Kāposti, brokoļi, 

ziedkāposti, 

kabači  

3.5-5 kg/ha 2-3 apstrādes no veģetācijas sākuma ar 

10-14 dienu intervālu 

Zemenes 0.5-0.6 kg/100L 

 

Pēc pārstādīšanas (lieto profilaktiski 2-3 

reizes) 

Kartupeļi 3.5-5 kg/ha 2-3 apstrādes no veģetācijas sākuma ar 

10-14 dienu intervālu  

Kvieši, mieži 3.5 kg/ha AS 15-18 un AS 29-31, apvienojumā ar 

fungicīdiem 

Pilienlaistīšanas 

sistēmās 

12-16 kg/ha 3-4 apstrādes  

Ar muguras smidzinātāju. Augļu dārzā: 40-65 g (jeb 30-50ml)/10L ūdens,               

sakņu dārzā 120-150 g (jeb 95-120ml)/10L ūdens 

 

 

Rīga, Tīraines 5c,  

Tālrunis: 67807712 

Cinka (Zn) iekļūšana augā: 

sāļu formā -> 3 dienas 

helātu formā  -> 26h 

Dentamet Zn -> 2h 

 


