
Latvijā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus atļauts 

lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā 
(apstiprināts uz 11.05.2018.) 

 

Augu 
aizsardzības 
līdzeklis 
(darbīgā 
viela/aktīvā 
sastāvdaļa) 

Reģ. 
klase 

Lietošanas 
kategorija 

Apstrādājamais kultūraugs Specifiskas 
norādes (Regula 
(ES) Nr. 2016/673 
II pielikums) 

NeemAzal-
T/S 
(azadiraktīns-
A, 10 g/l) 

2/3 I/A Kartupeļi, galviņkāposti, Briseles 
kāposti, Savojas kāposti, gurķi, 
ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, 
baklažāni, pipari, garšaugi (izņemot 
maurlokus), spināti, skābenes, 
portulaki, lapu bietes, ābeles, 
cidonijas, vīnogulāji (neražojoši 
stādījumi, dēstu un mātes augu 
stādījumi), krāšņumaugi, 
dekoratīvie augi, izņemot 
skujkokus, ozoli 

 

Fibro 
(parafīneļļa, 
797 g/l) 

2 I/A Kartupeļi, ābeles, bumbieres, ķirši, 
plūmes 

 

Champion 50 
WG (vara 
hidroksīds (kā 
varš) 500 
g/kg) 

2 F Ābeles, bumbieres, kartupeļi, 
vīnogas, ķirši, plūmes, upenes, 
jāņogas, ērkšķogas, avenes, 
kazenes, krūmmellenes, 
krāšņumaugi segtās platībās, 
(filodendroni, arālijas), acālijas, 
jukas, rozes, neļķes, begonijas, 
krizantēmas, lilijas, tulpes, 
gladiolas, klintenes, pirakantas, 
segliņi, efejas   

Atļauts izmantot 
līdz 6 kg vara uz 
hektāru gadā.  

Mycostop 
(Streptomyces 
strain K61, 
5x108 k.v.v./g) 

3 F Kāposti, sīpoli, puravi, garšaugi, 
salāti, gerberas, tomāti, pipari, 
gurķi, pākšaugi, krāšņumaugi, lapu 
dārzeņi, sakņu dārzeņi, augļu 
dārzeņi, garšaugi, krāšņumaugi 
(podos un grieztajiem ziediem), 
krāšņumaugu spraudeņi, dārzeņu 
un krāšņumaugu dēsti 

 

Rotstop 
(Phlebiopsis 
gigantea 
strain VRA 
1835, 2x106- 
5x107 k.v.v./g) 

3 F Priedes, egles (celmi)  

Rotstop SC  3 F Priedes, egles (celmi)  



Suspensijas 
koncentrāts 
(Phlebiopsis 
gigantea 
strain VRA 
1835, 2x106- 
5x107 k.v.v./g) 

Serenade Aso 
(Bacillus 
subtilis, celms 
QST 713, 
13.96 g/l 
(min. 
1.042x1012 
k.v.v./l) 

2 F Zemenes, burkāni, tomāti, paprika, 
baklažāni, salāti`, vīnogas, burkāni, 
puravi, tomāti, paprika, gurķi, 
pipargurķīši, ķirbji, arbūzi, melones, 
kabači, cukini, galda bietes, brokoļi, 
Briseles kāposti, ziedkāposti, 
galviņkāposti, Ķīnas kāposti, 
selerijas (sakņu, lapu, kātu), 
pētersīļi (sakņu, lapu), pastinaki, 
kolrābji, rāceņi, batātes, mārrutki, 
sparģeļi, redīsi, fenhelis, cigoriņi 
(sakņu), salāti, endīvijas, rukola, 
spināti, kāršu pupas, pupiņas, zirņi; 
Šalotes sīpoli, sīpoli, sīpoli lokiem, 
ķiploki, soja, ķimenes, lini, 
magones, kaņepes, garšaugi 
(baziliks, gurķu mētra, pupu mētra, 
koriandrs, kressalāti, dilles, 
majorāns, piparmētra, raudene, 
rozmarīns, timiāns, avenes, 
upenes, ērkšķogas, jāņogas, 
kazenes, krūmmellenes, dzērvenes, 
ķirši, plūmes, aprikozes, persiki, 
bumbieri, krāšņumaugi, kokaugi, 
krūmi, kvinoja 

 

Cervacol 
extra (kvarca 
smiltis, 251 
g/kg) 

3 R Lapu un skuju koki  

Trico (aitu 
tauki, 65 g/l) 

3 R Ziemas un vasaras rapsis, kukurūza, 
saulespuķes, vīnogas, apiņi, 
melnais plūškoks, lapu un skuju 
koki 

Izmantot tikai uz 
neēdamām 
kultūraugu daļām 
un tur, kur 
kultūraugu 
materiālu kā 
barību neuzņem 
aitas un kazas 

WAM extra 
(kvarca 
smiltis, 300 
g/kg) 

2/3 R Lapu un skuju koki  

Wöbra 
(kvarca 

3 R Augļu koki, dekoratīvie koki un 
krūmi, lapu un skuju koki 

 



smiltis, 480 
g/kg) 

Ferramol 
(dzelzs (III) 
fosfāts, 9.9 
g/kg) 

3 Lim Lauksaimniecības un dekoratīvās 
kultūras, zāliens 

 

SLUXXHP 
(dzelzs (III) 
fosfāts, 29.7 
g/kg) 

2 Lim Lauksaimniecības un dekoratīvās 
kultūras (atklātā laukā un segtās 
platībās) 

 

 

I/A – insekticīds/akaricīds, F – fungicīds, R – repelents, Lim - limacīds 


