Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.

AAL
Gro-Stop HN k.k.f.
Anulēts ar 01.08.2019.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 31.01.2020. un izlietot
līdz 08.10.2020.

2.klases AAL 2019.gadā
Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi
Kultūraugs
Kaitīgais organisms
Augu augšanas regulatori
Kartupeļi (pārstrādei)

Desikanti
Dessica
Anulēts ar 05.05.2019.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 31.10.2019. un izlietot
līdz 31.12.2019.
Diqua
Anulēts ar 05.05.2019.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 31.10.2019. un izlietot
līdz 31.12.2019.
DQ 200
Anulēts ar 05.05.2019.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 31.10.2019. un izlietot
līdz 31.12.2019.
Maxima
Anulēts ar 05.05.2019.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 31.10.2019. un izlietot
līdz 31.12.2019.
Penquat 20 SL
Anulēts ar 05.05.2019.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 31.10.2019. un izlietot
līdz 31.12.2019.
Reglone Super
Anulēts ar 05.05.2019.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 31.10.2019. un izlietot
līdz 31.12.2019.

Kartupeļi

Kartupeļi

kartupeļi

Kartupeļi

Kartupeļi

Kartupeļi

Kodnes
Maxim 025 FS

Kartupeļi

Melnais kraupis, sudrabotais kraupis, fuzarioze,
sausā puve, fomoze*, paugurainais kraupis*,
parastais kraupis*

Fungicīdi
Acrobat Plus

Kartupeļi

Aliette

Sīpoli, ķiploki
Gurķi (atklātā laukā un segtās

Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu
sausplankumainība
Sīpolu neīstā miltrasa
Gurķu neīstā miltrasa
1
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2.klases AAL 2019.gadā
Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi

Altima 500 s.k.
Amistar 250 SC

platībās)
Salātu dēsti (izstādīšanai atklātā
laukā), salāti (atklātā lukā)
Kartupeļi
Kartupeļi
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi,
Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti
Selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu),
pastinaki, selerijas (kātu)

Kāļi, rāceņi
Burkāni

Sīpoli, ķiploki*
Ķirbji*, melones*, arbūzi*
Puravi
Gurķi, kabači, (arī cukīni)(segtās
platībās)

Tomāti (segtās platībās)
Tomāti (segtās platībās), paprika*

Amistar Gold
Attila 250 SC

Salāti* (atklātā laukā, segtās
platībās)
Galda bietes*
Kartupeļi
Zirņi (svaigam patēriņam ar/bez
pākstīm, graudiem), pupas
(svaigam patēriņam ar/bez
pākstīm, graudiem)
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi

Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti

Selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu),
pastinaki

Selerijas (kātu)

Salātu neīstā miltrasa
Kartupeļu lakstu puve
Kartupeļu lapu sausplankumainība
Kāpostu sausplankumainība, krustziežu neīstā
miltrasa, krustziežu īstā miltrasa, krustziežu
baltkreves
Seleriju lapu gaišplankumainība, burkānu lapu
sausplankumainība, čemurziežu īstā miltrasa,
burkānu lapu brūnplankumainība, seleriju lapu
brūnplankumainība, seleriju rūsa
Lapu sausplankumainība
Burkānu lapu sausplankumainība,
čemurziežu īstā miltrasa, burkānu lapu
brūnplankumainība
Sīpolu neīstā miltrasa, lapu plankumainība,
sīpolu kakla puves, rūsas
Ķirbjaugu īstā miltrasa, kvēpainā miltrasa
Sīpolu rūsa, melnais sodrējums, lapu
plankumainība, puravu neīstā miltrasa
Gurķu neīstā miltrasa, ķirbjaugu īstā miltrasa,
kvēpainā miltrasa, gurķu kraupis, gurķu stublāju
iedegas
Tomātu augļu brūnā puve
Tomātu īstā miltrasa, tomātu lapu brūnais
pelējums, tomātu lapu sausplankumainība
Salātu neīstā miltrasa, dīgstu melnkāja
Biešu lapu sīkplankumainība, biešu rūsa, biešu
miltrasa, biešu lapu sarmplankumainība
Kartupeļu lapu sausplankumainība
Zirņu gaišplankumu iedegas, zirņu
tumšplankumu iedegas, zirņu īstā miltrasa,
zirņu neīstā miltrasa, zirņu rūsa
Kāpostu sausplankumainība, krustziežu neīstā
miltrasa, krustziežu īstā miltrasa, krustziežu
baltkreves
Kāpostu sausplankumainība, krustziežu neīstā
miltrasa, krustziežu īstā miltrasa, krustziežu
baltkreves
Seleriju lapu gaišplankumainība, burkānu lapu
sausplankumainība, čemurziežu īstā miltrasa,
burkānu lapu brūnplankumainība, seleriju lapu
brūnplankumainība, seleriju rūsa
Seleriju lapu gaišplankumainība, burkānu lapu
sausplankumainība, čemurziežu īstā miltrasa,
2
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2.klases AAL 2019.gadā
Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi
Kāļi, rāceņi
Burkāni

Sīpoli, ķiploki*
Ķirbji*, melones*, arbūzi*
Puravi
Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās
platībās)

Tomāti (segtās platībās)
Tomāti, paprika* (segtās platībās)

Avtar 75 NT

Salāti* (atklātā laukā, segtās
platībās)
Kartupeļi

Banjo Forte
Cabrio Duo

Sīpoli, ķiploki (atklātā laukā)
Puravi (atklātā laukā)
Burkāni
Ziedkāposti, brokoļi (atklātā laukā)
Kartupeļi
Sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli (atklātā

burkānu lapu brūnplankumainība, seleriju lapu
brūnplankumainība, seleriju rūsa
Lapu sausplankumainības
Burkānu lapu sausplankumainība,
čemurziežu īstā miltrasa, burkānu lapu
brūnplankumainība
Sīpolu neīstā miltrasa, sīpolu kakla puves, lapu
plankumainība, rūsas
Ķirbjaugu īstā miltrasa, kvēpainā miltrasa
Sīpolu rūsa, melnais sodrējums, lapu
plankumainība, puravu neīstā miltrasa
Gurķu neīstā miltrasa, ķirbjaugu īstā miltrasa,
kvēpainā miltrasa, gurķu kraupis, gurķu stublāju
iedegas
Tomātu augļu brūnā puve
Tomātu īstā miltrasa, tomātu lapu brūnais
pelējums, tomātu lapu sausplankumainība
Salātu neīstā miltrasa, dīgstu melnkāja
Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu
sausplankumainība
Sīpolu neīstā miltrasa, rūsa
Puravu neīstā miltrasa, rūsa
Burkānu lapu sausplankumainība
Neīstā miltrasa
Kartupeļu lakstu puve
Neīstā miltrasa

laukā)

Gurķi, kabači, cukini, patisoni

Neīstā miltrasa, īstā miltrasa

(atklātā laukā)

Candit
Champion 50 WG
Cidely Top

Salāti (atklātā laukā)
Tomāti*, paprika* (segtās platībā)
Kartupeļi
Tomāti, paprika (segtās platībās)

Gurķi, cukini (segtās platībās)
Difcor 250 EC

Galviņkāposti*, ziedkāposti*,
brokoļi*, Briseles kāposti*
Selerijas* (kātu)

Burkāni*, pētersīļi* (sakņu),
pastinaki*, mārrutki*
Selerijas* (sakņu)

Neīstā miltrasa
Īstā miltrasa
Kartupeļu lakstu puve
Īstās miltrasas, tomātu lapu
sausplankumainība, tomātu lapu brūnais
pelējums
Īstās miltrasas, ķirbjaugu sausplankumainība,
stublāju iedegas, gurķu kraupis
Krustziežu sausplankumainības, krustziežu īstā
miltrasa, kāpostu gredzenplankumainība
Seleriju lapu gaišplankumainība, burkānu lapu
sausplankumainība, čemurziežu īstā miltrasa,
seleriju rūsa
Lapu sausplankumainības, čemurziežu īstā
miltrasa
Seleriju lapu baltplankumainība, burkānu lapu
sausplankumainība, čemurziežu īstā miltrasa,
seleriju rūsa
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2.klases AAL 2019.gadā
Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi
Kāļi*, rāceņi*, melnie rutki*

Dithane NT

Galda bietes*
Cigoriņi* (sakņu)
Sparģeļi*
Puravi*
Mangolds*
Kartupeļi
Sīpoli, ķiploki (atklātā laukā)
Puravi (atklātā laukā)
Burkāni

Elektis 75 d.g.
Emin dārzam Revus 250
SC

Frowncide 500 s.k.
Gloria
Anulēts ar 15.02.2019.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 14.08.2019. un izlietot
līdz 14.11.2019.
Infinito

Ziedkāposti, brokoļi (atklātā laukā)
Kartupeļi
Kartupeļi
Tomāti (segtās platībā un atklātā
laukā)
Gurķi*, kabači*, cukīni*, patisoni*,
ķirbji* (segtās platībās)
Kartupeļi
Kartupeļi

Kartupeļi
Gurķi (atklātā laukā un segtās

Lapu sausplankumainības, kāpostu
gredzenplankumainība
Rūsa, biešu miltrasa
Rūsa, īstā miltrasa, sausplankumainības
Rūsa, plankumainība
Sīpolu rūsa, lapu plankumainība
Lapu sauspankumainības, rūsa, īstā miltrasa
Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu
sausplankumainība
Sīpolu neīstā miltrasa, rūsa
Puravu neīstā miltrasa, rūsa
Burkānu lapu sausplankumainība
Neīstā miltrasa
Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu
sausplankumainība
Kartupeļu lakstu puve
Tomātu augļu brūnā puve
Neīstā miltrasa
Kartupeļu lakstu puve
Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu
sausplankumainība

Kartupeļu lakstu puve
Gurķu neīstā miltrasa

platībās)

Leimay SC
Manfil 75 WG
Manfil 80 WP
Maredo 125 SC
Mavita 250 EC

Mirador 250 SC

Galviņkāposti, Briseles kāposti,
ziedkāposti, brokoļi
Sīpoli
Puravi
Kartupeļi
Kartupeļi
Tomāti (atklātā laukā)
Kartupeļi
Tomāti (atklātā laukā)
Galda bietes
Burkāni*
Selerijas (sakņu)*
Sīpoli*, ķiploki*, šalotes*
Galda bietes*
Kartupeļi
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi,
Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti

Krustziežu neīstā miltrasa
Sīpolu neīstā miltrasa
Puravu neīstā miltrasa
Kartupeļu lakstu puve
Kartupeļu lakstu puve
Tomātu augļu brūnā puve
Kartupeļu lakstu puve
Tomātu augļu brūnā puve
Biešu sarmplankumainība, biešu lapu
sīkplankumainība, biešu miltrasa, biešu rūsa
Burkānu lapu sausplankumainība
Seleriju lapu gaišplankumainība
Sīpolu lapu plankumainība, sīpolu rūsa
Lapu plankumainība
Kartupeļu lapu sausplankumainība
Kāpostu sausplankumainība, krustziežu neīstā
miltrasa, krustziežu īstā miltrasa, krustziežu
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2.klases AAL 2019.gadā
Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi
Selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu),
pastinaki, selerijas (kātu)

Kāļi, rāceņi
Burkāni

Sīpoli, ķiploki*
Ķirbji*, melones*, arbūzi*
Puravi
Gurķi, kabači, (arī cukīni) (segtās
platībās)

Tomāti (segtās platībās)
Tomāti (segtās platībās), paprika*
Salāti* (atklātā laukā, segtās
platībās)
Tomāti (atklātā laukā un segtās

baltkreves
Seleriju lapu gaišplankumainība, burkānu lapu
sausplankumainība, čemurziežu īstā miltrasa,
burkānu lapu brūnplankumainība, seleriju lapu
brūnplankumainība, seleriju rūsa
Lapu sausplankumainība
Burkānu lapu sausplankumainība,
čemurziežu īstā miltrasa, burkānu lapu
brūnplankumainība
Sīpolu neīstā miltrasa, lapu plankumainība,
sīpolu kakla puves, rūsas
Ķirbjaugu īstā miltrasa, kvēpainā miltrasa
Sīpolu rūsa, melnais sodrējums, lapu
plankumainība, puravu neīstā miltrasa
Gurķu neīstā miltrasa, ķirbjaugu īstā miltrasa,
kvēpainā miltrasa, gurķu kraupis, gurķu stublāju
iedegas
Tomātu augļu brūnā puve
Tomātu īstā miltrasa, tomātu lapu brūnais
pelējums, tomātu lapu sausplankumainība
Salātu neīstā miltrasa, dīgstu melnkāja
Tomātu augļu brūnā puve

platībās)

Salāti (atklātā laukā un segtās

Salātu neīstās miltrasas

paltībās)

Revus Top

Gurķi*, kabači*, cukini*, patisoni*,
ķirbji* (segtās platībās)
Kartupeļi

Ridomil Gold MZ 68 WG

Kartupeļi
Tomāti (atklātā laukā un segtās

Neīstā miltrasa
Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu
sausplankumainība
Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu
sausplankumainība
Tomātu augļu brūnā puve

platībās)

Score 250 EC

Serenade Aso

Gurķi (segtās platībās)
Sīpoli
Burkāni*
Selerijas (sakņu)*
Sīpoli, ķiploki, šalotes*
Galda bietes*
Burkāni
Tomāti, paprika, baklažāni (segtās
platībās)
Salāti (atklātā laukā un segtās
platībās)
Burkāni*

Neīstā miltrasa
Neīstā miltrasa
Burkānu lapu sausplankumainība
Seleriju lapu gaišplankumainība
Sīpolu lapu plankumainība, sīpolu rūsa
Lapu plankumainības
Burkānu lapu sausplankumainība, čemurziežu
īstā miltrasa
Pelēkā puve, tomātu lapu sausplankumainība
Pelēkā puve, baltā puve
Dīgstu melnkāja
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2.klases AAL 2019.gadā
Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi
Puravi*
Tomāti*, paprika* (segtās platībās)
Gurķi* (atklātā laukā un segtās
platībās)
Pipargurķīši* (atklātā laukā un
segtās platībās)
Ķirbji*, arbūzi*, melones* (atklātā
laukā)
Kabači* (atklātā laukā un segtās
platībās)
Cukīni* (atklātā laukā un segtās
platībās)
Galda bietes*
Brokoļi*, Briseles kāposti*,
ziedkāposti* (atklātā laukā un
segtās platībās)
Brokoļi*, Briseles kāposti*,
ziedkāposti*, galviņkāposti*, Ķīnas
kāposti* (atklātā laukā un segtās
platībās)
Selerijas* (sakņu, kātu, lapu),
pētersīļi* (sakņu, lapu), pastinaki*
(atklātā laukā un segtās platībās)
Selerijas* (lapu, kātu, sakņu),
pētersīļi* (sakņu, lapu), pastinaki*,
kolrābji*, rāceņi*, batātes*,
mārrutki*, sparģeļi*
Redīsi* (atklātā laukā un segtās
platībās)
Fenhelis* (segtās platībās)
Cigoriņi* (sakņu)

Signum

Lapu plankumainība
Tomātu īstā miltrasa, tomātu bakteriālā
plankumainība
Pelēkā puve, īstā miltrasa, gurķu bakteriālā
plankumainība
Pelēkā puve, ķirbjaugu īstā miltrasa
Sakņu un stublāju puves, pelēkā puve,
ķirbjaugu īstā miltrasa
Sakņu un stublāju puves, ķirbjaugu īstā miltrasa
Pelēkā puve, īstā miltrasa
Sausplankumainība, baltā puve
Sakņu un stublāju puves

Pelēkā puve, sausplankumainība, krustziežu īstā
miltrasa, krustziežu vadaudu bakterioze

Sakņu un stublāju puves, dīgstu melnkāja

Sausplankumainība, pelēkā puve, baltā puve,
miltrasas

Sausplankumainība, baltā puve

Sausplankumainība, baltā puve, pelēkā puve
Sausplankumainība, baltā puve, pelēkā puve,
miltrasas
Salāti*, endīvijas*, rukola*, spināti* Dīgstu melnkāja
(atklātā laukā un segtās platībās)
Spināti*, endīvijas*, rukola*
Baltā puve, pelēkā puve
(atklātā laukā un segtās platībās)
Ālotes sīpoli*, sīpoli* (lokiem),
Sīpolu kakla puve
sīpoli*, ķiploki*
Garšaugi (baziliks*, gurķu mētra*,
Dīgstu melnkāja, pelēkā puve
pupu mētra*, koriandrs*,
kressalāti*, dilles*, majorāns*,
piparmētra*, raudene*,
rozmarīns*, timiāns*) (atklātā
laukā un segtās platībās)
Ķimenes*
Pelēkā puve, baltā puve
Kartupeļi
Kartupeļu lapu sausplankumainība
Galviņkāposti, Briseles kāposti
Kāpostu sausplankumainība, krustziežu lapu
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2.klases AAL 2019.gadā
Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi

Switch 62.5 WG

Sīpoli
Burkāni
Ķiploki*
Tomāti (segtās platībās)
Gurķi (atklātā laukā un segtās

baltplankumainība, krustziežu baltkreves
Puves, sīpolu baltā puve, melnais sodrējums
Čemurziežu melnā puve, baltā puve
Puves, baltā puve
Pelēkā puve, baltā puve
Pelēkā puve, baltā puve

platībās)

Baklažāni* (segtās platībās)
Paprika* (segtās platībās)
Kabači*, cukini* (atklātā laukā un

Pelēkā puve, baltā puve
Pelēkā puve, baltā puve
Pelēkā puve, baltā puve

segtās platībās)

Ķirbji*, melones* (atklātā laukā)
Salāti*, endīvijas* (atklātā laukā un

Pelēkā puve, baltā puve, stublāju iedegas
Pelēkā puve, baltā puve

segtās platībās)

Burkāni*, sakņu pētersīļi*,
melnsakne*, pastinaki*, galda
bietes*, mārrutki* (atklātā laukā)
Selerijas* (sakņu) (atklātā laukā)
Sīpoli*, šalotes*, ķiploki* (atklātā

Baltā puve, lapu plankumainība

Baltā puve
Pelēkā puve, baltā puve, kakla puve

laukā)

Širlans 500 s.k.
Topas 100 EC

Kartupeļi
Gurķi (atklātā laukā)
Gurķi, cukini, melones (segtās

Kartupeļu lakstu puve
Īstā miltrasa
Īstā miltrasa

platībās)

Tomāti, paprika (segtās platībās)
Ķirbji, cukini, melones, arbūzi*

Īstā miltrasa
Īstā miltrasa

(atklātā laukā)

Tridex DG

Kartupeļi

Trimanoc DG

Kartupeļi

Zorvec Enicade
Winby 500 s.k.

Kartupeļi
Kartupeļi

Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lakstu
sausplankumainība
Kartupeļu lakstu puve, kartupeļu lapu
sausplankumainība
Kartupeļu lakstu puve
Kartupeļu lakstu puve

Herbicīdi
Activus 330 EC
Anulēts ar 01.08.2018.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 30.01.2019. un izlietot
līdz 30.01.2020.

Kartupeļi
Sīpoli, puravi
Burkāni, pastinaki
Galviņkāposti, ziedkāposti, Briseles
kāposti, brokoļi

Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles

Agil 100 EC

Kartupeļi, burkāni, sīpoli, ķiploki,
brokoļi, galviņkāposti, galda bietes
Ķimenes* (sējas gadā)

Barbarian Biograde 360

Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms

Labības – sārņaugi, parastā rudzusmilga, ložņu
vārpata, daudzgadīgā airene
Labības-sārņaugi, parastā rudzusmilga, ložņu
vārpata, daudzgadīgā airene, nezāles
Labības – sārņaugi, nezāles
7

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.

2.klases AAL 2019.gadā
Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi
š.k.
Barbarian Hi-Aktiv š.k.
Barbarian Super 360
Betanal
Betanal Expert
Boxer 800 EC

Butisan 400

Centurion Plus

Clinic Up
Cliophar 600 SL
Devrinols s.k.

Fenix

Focus Ultra

Fusilade Forte 150 EC

sadīgšanas
Bietes, kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Galda bietes
Galda bietes
Kartupeļi
Burkāni*
Sīpoli*(sēti, stādīti no sīksīpoliem),
ķiploki*
Selerijas* (sakņu)
Selerijas* (kātu)
Ķimenes
Galviņkāposti, ziedkāposti, Briseles
kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti*,
Ķīnas kāposti*
Kartupeļi
Burkāni
Sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli
Galviņkāposti, Briseles kāposti,
Savojas kāposti
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Galda bietes, galviņkāposti, Savojas
kāposti*
Galviņkāposti*, ziedkāposti*,
brokoļi*, Briseles kāposti*, Ķīnas
kāposti*
Kartupeļi
Burkāni, sakņu pētersīļi, pastinaki
Burkāni, sakņu pētersīļi, pastinaki
Sīpoli
Ķiploki
Dilles
Ķimenes
Galda bietes, mārrutki*, pastinaki*,
selerijas* (sakņu), kāļi*, rāceņi*,
turnepši*, ziedkāposti,
galviņkāposti, Savojas kāposti,
Briseles kāposti, burkāni, sīpoli,
ķiploki*, puravi, kartupeļi, Ķīnas
kāposti, lapu kāposti, pētersīļi*
(lapu), selerijas* (kātu, lapu),
salāti*
Kartupeļi, burkāni, galda bietes,
mārrutki, rāceņi, kāļi, rutki,
selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu),

Labības – sārņaugi, nezāles
Labības – sārņaugi, nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles

Labības – sārņaugi, nezāles
Labības – sārņaugi, nezāles
Labības – sārņaugi, nezāles
Labības – sārņaugi, nezāles
Nezāles, labības - sārņaugi
Nezāles
Nezāles

Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles, labības-sārņaugi, ložņu vārpata

Labības-sārņaugi, nezāles
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Gallup Super 360
Goltix 700 SC
Kalif 360 CS
Klean G
Landmaster 360 TF
Lentagran 45 WP
(iepriekš Lentagrāns 45
p.s.)

Leopard
Lontrel 72 SG
Lontrel 600 SL
Master Gly
Metric ZC
Mistral 700 WG
Monosate G
Pantera 4 EC
Proman
Rapsan 400 SC

Reglone Super
Rosate 360 TF
Stomp CS
Titus 25 d.g.
Vagta
Varvar
Zetrola

pastinaki, cigoriņi* (sakņu), sīpoli,
ķiploki, šalotes sīpoli, salāti,
selerijas (kātu), pētersīļi (lapu),
sparģeļi, ķimenes* (sējas gadā)
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Galda bietes
Kartupeļi
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Galviņkāposti, Briseles kāposti,
Savojas kāposti, lapu kāposti,
lopbarības kāposti, ziedkāposti,
brokoļi, sīpoli (sētie, stādītie),
šalotes sīpoli, vasaras sīpoli
(lokiem), puravi, ķiploki*, kolrābji*
saldā kukurūza*, sparģeļi*
(neražojoši stādījumi, 1-2 gadi veci;
stādījumi vecāki par 2 gadiem)
Burkāni, kartupeļi
Galda bietes
Galviņkāposti
Galda bietes, galviņkāposti, Savojas
kāposti*
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Kartupeļi
Kartupeļi
Burkāni*
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Galda bietes, burkāni
Kartupeļi
Galviņkāposti, ziedkāposti, Briseles
kāposti, brokoļi, lopbarības kāposti,
Pekinas kāposti*, Ķīnas kāposti*
Kartupeļi
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Sīpoli, ķiploki
Burkāni, sakņu pētersīļi
Kartupeļi
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi
Kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms
sadīgšanas
Kartupeļi, burkāni, sīpoli, ķiploki,

Labības – sārņaugi, nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles

Labības – sārņaugi, nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Labības – sārņaugi, nezāles
Nezāles
Nezāles

Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Ložņu vārpata, nezāles
Labības – sārņaugi, nezāles
Nezāles, labības-sārņaugi
Labības – sārņaugi, parastā rudzusmilga, ložņu
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brokoļi, galviņkāposti, galda bietes,
ķimenes* (sējas gadā)

vārpata, daudzgadīgā airene, nezāles

Insekticīdi un Akaricīdi
Actara 25 WG
Anulēts ar 01.05.2019., jo
pēc 2019.gada 30.aprīļa
d.v. tiametoksams vairs nav
Eiropas Savienībā
apstiprināto d.v. sarakstā.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 30.10.2019. un izlietot
līdz 30.10.2020.
Baythroid

Gurķi, tomāti (pastāvīgās
siltumnīcās1)

Laputis, tripši, siltumnīcu baltblusiņa

Kartupeļi
Kāposti, puķkāposti u.c. krustziežu
dzimtas dārzeņi

Kartupeļu lapgrauzis
Kāpostu cekulkode, kāpostu pūcīte, kāpostu
baltenis, rāceņu baltenis

Bulldock 025 EC

Kartupeļi
Kāposti, puķkāposti, u.c. krustziežu
dzimtas dārzeņi
Galviņkāposti, ziedkāposti

Kartupeļu lapgrauzis
Kāpostu cekulkode, kāpostu pūcīte, kāpostu
baltenis, rāceņu baltenis
Krustziežu spradži, kāpostu baltenis, rāceņu
baltenis, kāpostu pūcīte, kāpostu cekulkode,
laputis, krustziežu zāģlapsene
Sīpolu lakstu puskode, tripši
Kartupeļu lapgrauzis, laputis
Kartupeļu lapgrauzis
Kāpostu baltenis, rāceņu baltenis, kāpostu
pūcīte, krustziežu spradži, laputis
Burkānu muša
Kartupeļu lapgrauzis
Kāpostu baltenis, rāceņu baltenis, kāpostu
pūcīte, kāpostu laputs
Parastā tīklērce

Ciperkils 500 e.k.

Decis Mega

Delmetros 100 SC

Envidor
Evure

Fastac 50

Sīpoli, puravi, ķiploki
Kartupeļi
Kartupeļi
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi,
kāļi
Burkāni
Kartupeļi
Galviņkāposti*
Tomāti*, gurķi*, paprika* (segtās
platībās)
Kartupeļi
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles
kāposti, galviņkāposti
Kartupeļi
Kāposti, ziedkāposti

Burkāni
Gurķi, tomāti (atklātā laukā)
Gurķi, tomāti (segtās platībās)
Sīpoli, puravi, ķiploki
Sakņu dārzeņi

Persiku laputs, pabērzu laputs, kartupeļu
laputs, kartupeļu lapgrauzis
Spradži, persiku laputs, kāpostu laputs
Kartupeļu lapgrauzis, laputis
Krustziežu spradži, kāpostu baltenis, rāceņu
baltenis, kāpostu pūcīte, kāpostu cekulkode,
krustziežu zāģlapsene, laputis
Burkānu muša, burkānu lapu blusiņa
Tripši, laputis, alotājmuša
Tripši, laputis, alotājmuša, siltumnīcu
baltblusiņa
Sīpolu lakstu kode, sīpolu ziedmuša
Pūcītes, spradži, biešu muša, krustziežu
zāģlapsene
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Fibro
Fury 100 EW
Golden Alpha 50 EC

Sakņu pētersīļi
Ķimenes
Kartupeļi
Kartupeļi
Kartupeļi
Kāposti, ziedkāposti

Burkāni
Gurķi, tomāti (atklātā laukā)
Gurķi, tomāti (segtās platībās)
Sīpoli, puravi, ķiploki
Sakņu dārzeņi

Kaiso 50 EG
Karate Zeon 5 CS

Sakņu pētersīļi
Ķimenes
Kartupeļi
Kartupeļi
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi,
Briseles kāposti

Kestac 50

Kartupeļi
Kāposti, ziedkāposti

Burkāni
Gurķi, tomāti (atklātā laukā)
Gurķi, tomāti (segtās platībās)
Sīpoli, puravi, ķiploki
Sakņu dārzeņi

Mavrik (iepriekš Mavrik
Vita)

NeemAzal-T/S

Sakņu pētersīļi
Ķimenes
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles
kāposti, galviņkāposti
Kartupeļi
Kartupeļi
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti,
baklažāni (atklātā laukā un segtās
platībās)
Pipari (segtās platībās)
Galviņkāposti*, Briseles kāposti*,
Savojas kāposti*
Garšaugi*, izņemot maurlokus

Laputis
Burkānu lapu blusiņa
Kartupeļu vīruss (PVY) (vīrusu pārnesā laputis)
Kartupeļu lapgrauzis
Kartupeļu lapgrauzis, laputis
Krustziežu spradži, kāpostu baltenis, rāceņu
baltenis, kāpostu pūcīte, kāpostu cekulkode,
krustziežu zāģlapsene, laputis
Burkānu muša, burkānu lapu blusiņas
Tripši, laputis, alotājmuša
Tripši, laputis, alotājmuša, siltumnīcu
baltblusiņa
Sīpolu lakstu kode, sīpolu ziedmuša
Pūcītes, tomātu pūcīte, spradži, biešu muša,
krustziežu zāģlapsene
Laputis
Burkānu lapu blusiņa
Laputis, kartupeļu lapgrauzis
Kartupeļu lapgrauzis, laputis
Krustziežu spradži, kāpostu baltenis,
rāceņu baltenis, kāpostu pūcīte,
kāpostu cekulkode, laputis, tripši
Kartupeļu lapgrauzis, laputis
Krustziežu spradži, kāpostu baltenis, rāceņu
baltenis, kāpostu pūcīte, kāpostu cekulkode,
krustziežu zāģlapsene, laputis
Burkānu muša, burkānu lapu blusiņa
Tripši, laputis, alotājmuša
Tripši, laputis, alotājmuša, siltumnīcu
baltblusiņa
Sīpolu lakstu kode, sīpolu ziedmuša
Pūcītes, spradži, biešu muša, krustziežu
zāģlapsene
Laputis
Burkānu lapu blusiņa
Spradži, persiku laputs, kāpostu laputs
Persiku laputs, pabērzu laputs, kartupeļu
laputs, kartupeļu lapgrauzis
Kartupeļu lapgrauzis
Laputis, alotājmušas, tīklērce*, tripši,
siltumnīcu baltblusiņa
Laputis, tīklērce*, tripši, siltumnīcu baltblusiņa
Kāpostu laputs, kāpostu cekulkode, kāpostu
pūcīte, balteņi
Laputis, tīklērce*, tripši, siltumnīcu baltblusiņa
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Proteus OD

(atklātā laukā un segtās platībās)
Spināti*, skābenes, portulaki, lapu
bietes* (atklātā laukā)
Kartupeļi
Galda bietes
Galviņkāposti*, ziedkāposti*,
brokoļi*, Briseles kāposti*

Satel 100 EW
Syper

Kartupeļi
Galviņkāposti, ziedkāposti

Vertimec 018 EC

Wizard 500 EC

Sīpoli, puravi, ķiploki
Kartupeļi
Gurķi, cukini, tomāti, paprika
(segtās platībās)
Salāti (segtās platībās)
Galviņkāposti, ziedkāposti

Sīpoli, puravi, ķiploki
Kartupeļi
Gusto

Ironmax Pro

Limacīdi
Sīpoli, šalotes sīpoli, tomāti (atklātā
laukā un segtās platībās), baklažāni
(atklātā laukā un segtās platībās)
Kartupeļi
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles
kāposti, galviņkāposti
Ķirbji
Galda bietes, kāļi, rāceņi, burkāni,
selerijas (sakņu), redīsi
Sīpoli, ķiploki, ziedkāposti, brokoļi,
galviņkāposti, Briseles kāposti
Selerijas (lapu, kātu), puravi,
vasaras sīpoli
Salāti, spināti, garšaugi (atklātā laukā
un segtās platībās)
Gurķi, kabači, cukīni, melones, arbūzi
Tomāti, paprika, baklažāni (segtās
platībās)

Laputis, tripši, siltumnīcu baltblusiņa
Kartupeļu lapgrauzis, laputis
Laputis, spradži, biešu muša
Kāpostu laputs, persiku laputs, kāpostu
baltenis, rāceņu baltenis, kāpostu pūcīte,
kāpostu cekulkode
Kartupeļu lapgrauzis
Krustziežu spradži, kāpostu baltenis, rāceņu
baltenis, kāpostu pūcīte, kāpostu cekulkode,
laputis, krustziežu zāģlapsene
Sīpolu lakstu puskode, tripši
Kartupeļu lapgrauzis, laputis
Parastā tīklērce, alotājmušas, Kalifornijas
tripsis, tabakas tripsis
Alotājmušas, tīklērces, tripši
Krustziežu spradži, kāpostu baltenis, rāceņu
baltenis, kāpostu pūcīte, kāpostu cekulkode,
laputis, krustziežu zāģlapsene
Sīpolu lakstu puskode, tripši
Kartupeļu lapgrauzis, laputis
Mīkstgliemeži, kailgliemeži

Mīkstgliemeži, kailgliemeži
Mīkstgliemeži, kailgliemeži
Mīkstgliemeži, kailgliemeži
Mīkstgliemeži, kailgliemeži
Mīkstgliemeži, kailgliemeži
Mīkstgliemeži, kailgliemeži
Mīkstgliemeži, kailgliemeži
Mīkstgliemeži, kailgliemeži
Mīkstgliemeži, kailgliemeži

Lima Oro
Salāti
Kailgliemeži, mīkstgliemeži
Limgol
Salāti
Kailgliemeži, mīkstgliemeži
Meridian
Salāti
Kailgliemeži, mīkstgliemeži
* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009
51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas
paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai
augu produktiem un ražas zudumiem.
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Dārzeņi, kartupeļi, garšaugi
1

kultūraugs visā tā dzīves cikla laikā atrodas pastāvīgās siltumnīcās
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