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 AAL Kultūraugs Kaitīgais organisms 
Augu augšanas regulatori 

Bertego Ziemas, kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas 

 

Calma Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži 

 

CCC Ziemas kvieši, tritikāle, vasaras 
kvieši, rudzi, mieži, auzas 

 

Cerone Ziemas kvieši, tritikāle, ziemas 
rudzi, vasaras mieži, ziemas 
mieži 

 

Corus 750 SL Ziemas kvieši, tritikāle, vasaras 
kvieši, rudzi, mieži, auzas 

 

Countdown NT Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
ziemas mieži, vasaras mieži, 
rudzi, tritikāle, auzas 

 

Cuadro NT Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
ziemas mieži, vasaras mieži, 
rudzi, tritikāle, auzas 

 

Cycocel 750 Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
rudzi, tritikāle, auzas, vasaras 
mieži 

 

Golden Ethefon 480 SL Ziemas kvieši, tritikāle, ziemas 
rudzi, vasaras mieži, ziemas 
mieži 

 

Golden Trinex 250 EC 
Anulēts ar 30.04.2017. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 31.05.2017. un izlietot 
līdz 30.10.2018. 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas 

 

Medax Max Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, ziemas tritikāle, ziemas 
auzas, vasaras mieži, vasaras 
kvieši, vasaras auzas 

 

Medax Top Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas tritikāle, rudzi vasaras 
mieži, vasaras kvieši, auzas 

 

Moddus 250 EC Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas 

 

Moddus Start Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
ziemas mieži, vasaras mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas 

 

Moxa Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
ziemas mieži, vasaras mieži, 
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 rudzi, ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle, auzas 

Next Ziemas kvieši, ziemas mieži  

Optimus Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži 

 

Regucil Ziemas, kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas 

 

Stabilāns 750 š.k. Ziemas kvieši, tritikāle, vasaras 
kvieši, rudzi, mieži, auzas 

 

Stunt 250 EC Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas 

 

Tempo Ziemas, kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas 

 

Terpal Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
vasaras mieži, rudzi 

 

Trimaxx Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, ziemas mieži 

 

Desikanti 
Dessica Auzas (lopbarībai)  

Diqua Auzas (lopbarībai)  

DQ 200 Auzas (lopbraībai)  

Maxima Auzas (lopbarībai)  

Penquat 20 SL Auzas (lopbarībai)  

Reglone Super Auzas (lopbarībai)  

Kodnes 

Baytan Trio Ziemas kvieši Kviešu putošā melnplauka, kviešu cietā 
melnplauka, sakņu puves, sārtais sniega 
pelējums, graudzāļu miltrasa 

Vasaras kvieši kviešu putošā melnplauka, kviešu cietā 
melnplauka, sakņu puves, graudzāļu 
miltrasa 

Ziemas mieži Miežu putošā melnplauka, sārtais sniega 
pelējums, pelēkais sniega pelējums, sakņu 
puves, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
graudzāļu miltrasa, miežu lapu 
brūnsvītrainība, miežu lapu 
tīklplankumainība 

Vasaras mieži Miežu putošā melnplauka, sakņu puves, 
miežu lapu brūnsvītrainība, miežu lapu 
tīklplankumainība, graudzāļu miltrasa 

Rudzi Rudzu stiebru melnplauka, sakņu puves, 
sārtais sniega pelējums, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, graudzāļu miltrasa 
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 Ziemas tritikāle Sakņu puves, sārtais sniega pelējums, 
sakņu puves, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, graudzāļu miltrasa  

Vasaras tritikāle Sakņu puves, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, graudzāļu miltrasa 

Auzas Auzu putošā melnplauka, auzu lapu 
brūnplankumainība, sakņu puves 

Bariton Super Ziemas kvieši Sārtais sniega pelējums, kviešu cietā 
melnplauka, sakņu puves 

Vasaras kvieši Kviešu cietā melnplauka, sakņu puves 

Rudzi Sārtais sniega pelējums, sakņu puves 

Ziemas tritikāle Sārtais sniega pelējums, sakņu puves 

Vasaras tritikāle Sakņu puves 

Ziemas mieži Sārtais sniega pelējums, sakņu puves, 
miežu lapu tīklplankumainība, miežu lapu 
brūnsvītrainība, miežu putošā melnplauka 

Vasaras mieži Sakņu puves, miežu lapu 
tīklplankumainība, miežu lapu 
brūnsvītrainība, miežu putošā melnplauka 

Auzas Sakņu puves 

Bariton Ultra Ziemas kvieši Kviešu cietās melnplaukas, kviešu putošā 
melnplauka, sakņu puves, sniega 
pelējums, melnie graudi 

Rudzi Sniega pelējums, sakņu puves, melnie 
graudi 

Tritikāle Sniega pelējums, sakņu puves, melnie 
graudi 

Celest Trio 060 FS Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu cietā melnplauka, kviešu putošā 
melnplauka, kviešu pundurmelnplauka, 
kviešu plēkšņu plankumainība, sakņu 
puves, sniega pelējums 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu putošā melnplauka, miežu cietā 
melnplauka, miežu lapu tīklplankumainība, 
sakņu puves, sniega pelējums 

Rudzi Rudzu stiebru melnplauka, sakņu puves, 
sniega pelējums 

Tritikāle Sakņu puves, sniega pelējums 

Auzas Auzu putošā melnplauka 

Chambel 6 FS Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu cietās melnplaukas, sakņu puves, 
sniega pelējums 

Difend Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, 
vasaras kvieši, vasaras tritikāle 

Kviešu cietā melnplauka 

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle Kviešu pundurmelnplauka 

Kemikars T s.k. Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, vasaras kvieši, vasaras 
mieži, auzas 

Cietā melnplauka, putošā melnplauka, 
sakņu puves, sniega pelējums, sēklu 
pelējums 
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 Kinto Ziemas kvieši Kviešu cietā melnplauka, kviešu putošā 
melnplauka, sakņu puves, sniega 
pelējums, kviešu plēkšņu plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu putošā melnplauka, miežu cietā 
melnplauka, miežu lapu tīklplankumainība, 
miežu lapu brūnsvītrainība, sakņu puves, 
sniega pelējums 

Rudzi Sakņu puves, sniega pelējums, rudzu 
stiebru melnplauka 

Tritikāle Sakņu puves, sniega pelējums, kviešu 
plēkšņu plankumainība 

Vasaras kvieši Kviešu cietā melnplauka, kviešu putošā 
melnplauka, sakņu puves, kviešu plēkšņu 
plankumainība 

Auzas Auzu putošā melnplauka, auzu 
brūnplankumainība 

Lamardor 
Anulēts ar 01.08.2018. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 30.01.2019. un izlietot 
līdz 30.01.2020. 

Vasaras kvieši Kviešu cietās melnplaukas, kviešu 
putošā melnplauka  

Vasaras mieži Miežu putošā melnplauka, miežu cietā 
melnplauka, miežu lapu 
brūnplankumainība, miežu lapu 
tīklplankumainība 

Vasaras kvieši, vasaras mieži, 
vasaras tritikāle, auzas 

Sakņu puves 

Latitude XL Ziemas kvieši, vasaras kvieši Sakņu kakla puve 

Maxim 025 FS Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu cietā melnplauka, sakņu puves, 
kviešu plēkšņu plankumainība, sārtais 
sniega pelējums  

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu cietā melnplauka, miežu lapu 
tīklplankumainība, miežu lapu 
brūnsvītrainība, sakņu puves, sārtais 
sniega pelējums 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu cietā melnplauka, sakņu puves, 
kviešu plēkšņu plankumainība, sārtais 
sniega pelējums 

Rudzi Sakņu puves, rudzu stiebru melnplauka, 
sārtais sniega pelējums 

Maxim Extra 050 FS Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu cietās melnplaukas, 
pundurmelnplauka, sakņu puves, sārtais 
sniega pelējums, kviešu plēkšņu 
plankumainība, labību tumšbrūnā 
plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu brūnsvītrainība, sārtais sniega 
pelējums, sakņu puves 

Rudzi Sakņu puves, rudzu stiebru melnplauka, 
sārtais sniega pelējums 
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 Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Sakņu puves, sārtais sniega pelējums 

Auzas Auzu putošā melnplauka, sakņu puves 

Maxim Star 025 FS Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu cietā melnplauka, kviešu putošā 
melnplauka, sakņu puves, sārtais sniega 
pelējums, kviešu plēkšņu plankumainība, 
kviešu tumšbrūnā plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu cietā melnplauka, miežu lapu 
brūnsvītrainība, miežu lapu 
tīklplankumainība, sārtais sniega pelējums, 
sakņu puves, miežu putošā melnplauka 

Auzas Auzu putošā melnplauka, sakņu puves 

Redigo Pro Vasaras kvieši Kviešu cietās melnplaukas, kviešu putošā 
melnplauka, sakņu puves 

Vasaras mieži Miežu putošā melnplauka, sakņu puves, 
miežu lapu brūnsvītrainība, miežu lapu 
tīklplankumainība, labību tumšbrūnā 
plankumainība 

Vasaras tritikāle Sakņu puves 

Auzas Auzu putošā melnplauka, sakņu puves, 
auzu lapu brūnplankumainība 

Seedron Ziemas kvieši, vasaras kvieši  Sārtais sniega pelējums (sēklu infekcija), 
kviešu cietā melnplauka, putošā 
melnplauka, parastā sakņu un dīgstu puve 

Ziemas mieži, vasaras mieži Sārtais sniega pelējums (sēklu infekcija), 
parastā sakņu un dīgstu puve, miežu 
putošā melnplauka, miežu lapu 
brūnsvītrainība, miežu lapu 
tīklplankumainība 

Rudzi Sārtais sniega pelējums (sēklu infekcija), 
parastā sakņu un dīgstu puve, rudzu 
stiebru melnplauka 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Sārtais sniega pelējums (sēklu infekcija), 
parastā sakņu un dīgstu puve 

Auzas Parastā sakņu un dīgstu puve, auzu putošā 
melnplauka 

Vibrance Duo Ziemas kvieši, vasaras kvieši Sārtais sniega pelējums, kviešu cietā 
melnplauka, kviešu putošā melnplauka, 
kviešu plēkšņu plankumainība, sakņu 
puves 

Rudzi Sārtais sniega pelējums, sakņu puves, 
rudzu stiebru melnplauka 

Tritikāle Sārtais sniega pelējums, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu cietā melnplauka, 
sakņu puves 

Vibrance Pro Ziemas kvieši, speltas kvieši Sārtais sniega pelējums, sakņu un dīgstu 
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 puves, kviešu cietā melnplauka, kviešu 
putošā melnplauka, kviešu plēkšņu 
plankumainība, rizoktonija 

Vasaras kvieši Sakņu un dīgstu puves, kviešu cietā 
melnplauka, kviešu putošā melnplauka, 
kviešu plēkšņu plankumainība, rizoktonija 

Rudzi Sārtais sniega pelējums, sakņu un dīgstu 
puves, rudzu stiebru melnplauka 

Ziemas tritikāle Sārtais sniega pelējums, sakņu un dīgstu 
puves, kviešu plēkšņu plankumainība, 
kviešu cietā melnplauka 

Vasaras tritikāle Sakņu un dīgstu puves, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu cietā melnplauka 

Ziemas mieži Sārtais sniega pelējums, sakņu un dīgstu 
puves, miežu lapu brūnsvītrainība, miežu 
putošā melnplauka, miežu cietā 
melnplauka, pelēkais sniega pelējums 

Vasaras mieži Sakņu un dīgstu puves, miežu lapu 
brūnsvītrainība, miežu putošā melnplauka, 
miežu cietā melnplauka 

Auzas Sakņu un dīgstu puves, auzu putošā 
melnplauka 

Vibrance Trio Ziemas kvieši Sārtais sniega pelējums, sakņu un dīgstu 
puves, kviešu cietā melnplauka, kviešu 
putošā melnplauka, kviešu plēkšņu 
plankumainība, rizoktonija 

Vasaras kvieši Sakņu un dīgstu puves, kviešu cietā 
melnplauka, kviešu putošā melnplauka, 
kviešu plēkšņu plankumainība, rizoktonija 

Rudzi Sārtais sniega pelējums, sakņu un dīgstu 
puves, rudzu stiebru melnplauka 

Ziemas tritikāle Sārtais sniega pelējums, sakņu un dīgstu 
puves 

Ziemas mieži Miežu putošā melnplauka, sārtais sniega 
pelējums, sakņu un dīgstu puves, miežu 
lapu brūnsvītrainība, miežu cietā 
melnplauka, pelēkais sniega pelējums 

Vasaras mieži Miežu putošā melnplauka, sakņu un dīgstu 
puves, miežu lapu brūnsvītrainība, miežu 
cietā melnplauka 

Auzas Sakņu un dīgstu puves, auzu putošā 
melnplauka 

Vitavakss 200 FF s.k. Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, vasaras kvieši, vasaras 
mieži, auzas 

Cietā melnplauka, putošā melnplauka, 
sakņu puves, sniega pelējums, sēklu 
pelējums 

Fungicīdi 
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 Adexar XE (iepriekš 
Adexar) 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, stiebru lūšana 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
ramulārija, graudzāļu miltrasa, stiebru lūšana 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, stiebru lūšana 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa, 
stiebru lūšana 

Auzas Auzu vainagrūsa, graudzāļu miltrasa 

Akanto 250 s.k. 
Anulēts ar 01.11.2017. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 31.05.2018. un izlietot 
līdz 30.11.2018. 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, 
kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, pundurrūsa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu vainagrūsa, 
auzu lapu brūnplankumainība 

Akanto Prīma š.g. 
Anulēts ar 01.12.2017. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 31.05.2018. un izlietot 
līdz 30.11.2018. 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, brūnā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība, 
kviešu lapu pelēkplankumainība, vārpu 
plēkšņu plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebru lūšana, Graudzāļu miltrasa, 
pundurrūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, miežu lapu 
tīklplankumainība 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu lapu 
brūnplankumainība 

Rudzi Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, 
brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, vārpu plēkšņu 
plankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, stiebru lūšana 
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 Allegro Super Ziemas kvieši, vasaras kvieši Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, 
kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Tritikāle Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, 
kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, miežu 
lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
dzeltenā rūsa 

Rudzi Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu vainagrūsa 

Amistar 250 SC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, kviešu plēkšņu 
plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Pundurrūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
dzeltenā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Rudzi, tritikāle Brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Amistar Opti 480 SC 
(iepriekš Amistārs Opti 
480 s.k.) 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, melnais sodrējums 

Ziemas mieži, vasaras mieži Pundurrūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, graudzāļu 
miltrasa, ramulārija 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Brūnā rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu 
plankumainība, graudzāļu miltrasa, kviešu 
lapu dzeltenplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā rūsa  

Ampera Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, graudzāļu 
miltrasa, vārpu fuzarioze 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 
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 Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Vārpu fuzarioze 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, vārpu fuzarioze 

Auzas Auzu lapu brūnplankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Archer Turbo 575 EC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu dzeltenplankumainība, 
brūnā rūsa 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa 

Rudzi Brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa 

Ascra Xpro Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa,kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa, ramulārija 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, graudzāļu miltrasa 

Auzas Auzu brūnplankumainība, graudzāļu miltrasa, 
auzu vainagrūsa 

Attila 250 SC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, kviešu plēkšņu 
plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Pundurrūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
dzeltenā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Rudzi, tritikāle Brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Azaka Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, brūnā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 
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 Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle, ziemas rudzi, 
vasaras rudzi 

Brūnā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Barclay Bolt XL Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu plēkšņu plankumainība, dzeltenā rūsa, 
brūnā rūsa, melnais sodrējums  

Ziemas mieži, vasaras mieži Dzeltenā rūsa, pundurrūsa, melnais 
sodrējums 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, melnais 
sodrējums 

Auzas Graudzāļu miltrasa, melnais sodrējums 

Bell Ziemas kvieši, vasaras kvieši Stiebru lūšana, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa  

Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebru lūšana, miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
dzeltenā rūsa, ramulārija 

Tritikāle Stiebru lūšana, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa 

Rudzi Stiebru lūšana, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa 

Auzas Auzu vainagrūsa 

Bell Super Ziemas kvieši, vasaras 
kvieši, 
tritikāle 

Stiebru lūšana, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebru lūšana 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu pundurrūsa, 
miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, ramulārija 

Rudzi Stiebru lūšana, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Auzas Auzu vainagrūsa, auzu pelēkplankumainība 

Boudicca 250 EC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa 

Bumper 25 EC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa 
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 Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa 

Bumper Super Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu lapu tīklplanku-
mainība, stiebrzāļu gredzenplan-kumainība, 
pundurrūsa 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa 

Capalo Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa, ramulārija 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Auzas Auzu vainagrūsa, graudzāļu miltrasa 

Ceriax Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
ramulārija, graudzāļu miltrasa 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Auzas Auzu vainagrūsa, graudzāļu miltrasa 

Cezix Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
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 graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Chani 25 EW Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Comet Pro Ziemas kvieši, vasaras kvieši Brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Pundurrūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
dzeltenā rūsa 

Auzas Auzu vainagrūsa 

Comrade Ziemas kvieši, vasaras 
kvieši, ziemas tritikāle, 
vasaras tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, brūnā rūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Rudzi Brūnā rūsa 

Credo 
Anulēts ar 01.11.2017. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 31.05.2018. un izlietot 
līdz 30.11.2018. 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība, 
kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 
 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, kviešu 
lapu pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība 

DARCOS Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzltenplankumainība, brūnā rūsa, graudzāļu 
miltrasa, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Delaro Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, graudzāļu 
miltrasa, kviešu lapu dzeltenplankumainība, 
brūnā rūsa, kviešu plēkšņu plankumainība, 
vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Pundurūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, graudzāļu 
miltrasa, ramulārija, vārpu fuzarioze  

Rudzi Brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
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 graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, graudzāļu 
miltrasa, kviešu lapu dzeltenplankumainība, 
brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, vārpu 
furazioze 

Auzas Graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Dominic Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Duett Ultra Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu vainagrūsa 

Elatus Era Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
ramulārija 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Rudzi Brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Elatus Plus Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
ramulārija 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 
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 Rudzi Brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Epox Extra Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Epox Top Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Auzas Auzu lapu brūnplankumainība 

Erasmus Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Falcon Forte Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa, kviešu plēkšņu 
pelēkplankumainība 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība 
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 Rudzi Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa 

Fandango 
Anulēts ar 01.08.2018. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 30.01.2019. un izlietot 
līdz 30.01.2020. 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši Parastā sakņu puve, graudzāļu miltrasa, 
brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu dzeltenplankumainība 

Rudzi Parastā sakņu puve, graudzāļu miltrasa, 
brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
dzeltenā rūsa 

Tritikāle Parastā sakņu puve, graudzāļu miltrasa, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Parastā sakņu puve, graudzāļu miltrasa, 
pundurrūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, ramulārija 

Fleksiti s.k. Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Graudzāļu miltrasa 

Folicur Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, dzeltenā rūsa, brūnā rūsa, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Gemino Ziemas kvieši, vasaras 
kvieši, 
tritikāle 

Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, graudzāļu 
miltrasa 

Globaztar 250 SC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, dzeltenā rūsa, kviešu 
plēkšņu plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Pundurūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, graudzāļu 
miltrasa 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, graudzāļu 
miltrasa 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, graudzāļu miltrasa, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība, dzeltenā 
rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Auzas Auzu vainagrūsa, auzu lapu 
brūnplankumainība 
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 Golden Propiconazol 
250 EC 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa 

Imbrex Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu dzeltenplankumainība, 
graudzāļu miltrasa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
ramulārija, graudzāļu miltrasa 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, 
brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, kviešu plēkšņu 
plankumainība, graudzāļu miltrasa 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, graudzāļu miltrasa 

Auzas Auzu vainagrūsa 

Inovor Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, graudzāļu 
miltrasa, kviešu lapu dzeltenplankumainība, 
brūnā rūsa, dzeltenā rūsa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Pundurrūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, graudzāļu 
miltrasa, ramulārija 

Rudzi Brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa 

Input Ziemas kvieši, vasaras kvieši Stiebru lūšana, sakņu puves, graudzāļu 
miltrasa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebru lūšana, sakņu puves, graudzāļu 
miltrasa, miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
pundurrūsa, vārpu fuzarioze 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Stiebru lūšana, sakņu puves, graudzāļu 
miltrasa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība,brūnā rūsa, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, vārpu fuzarioze 
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 Juventus 90  Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu 
dzeltenplankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, vārpu fuzarioze 

Ziemas rudzi Graudzāļu miltrasa, rudzu lapu 
pelēkplankumainība, brūnā rūsa, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
labību tumšbrūnā plankumainība 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu vainagrūsa, auzu 
brūnplankumainība, auzu 
pelēkplankumainība 

Kantik Ziemas kvieši, vasaras kvieši Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, kviešu 
lapu pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, dzeltenā rūsa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa, 
dzeltenā rūsa 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība 

Korbels e.k. Ziemas kvieši, vasaras 
kvieši, 
ziemas mieži, vasaras mieži, 
rudzi 

Graudzāļu miltrasa, dzeltenā rūsa, 
brūnā rūsa, pundurrūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Auzas Auzu vainagrūsa 

Leander Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, pundurrūsa, 
dzeltenā rūsa 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa 

Librax Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība, vārpu 
fuzarioze 
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 Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
pundurrūsa, graudzāļu miltrasa, ramulārija, 
vārpu fuzarioze 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, graudzāļu miltrasa, 
vārpu fuzarioze 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa, 
kviešu lapu pelēkplankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Auzas Auzu lapu brūnplankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Maracas Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā rūsa 

Auzas Auzu vainagrūsa, auzu lapu 
brūnplankumainība 

Maredo 125 SC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu pundurrūsa, 
miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa 

Rudzi Dzeltenā rūsa, brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Auzas Auzu vainagrūsa, plankumainības 

Mirador 250 SC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, kviešu plēkšņu 
plankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Pundurūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
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 dzeltenā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Rudzi, tritikāle Brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Mirador Forte Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa 

Rudzi Brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
graudzāļu miltrasa 

Auzas Graudzāļu miltrasa 

Mirador Xtra (iepriekš 
Amistar Xtra) 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Rudzi Brūnā rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
graudzāļu miltrasa 

Mirage  Ziemas kvieši, vasaras kvieši Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, kviešu 
lapu pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, kviešu 
lapu pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Auzas Auzu pelēkplankumainība 

Mystic Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 
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 Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, pundurrūsa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, melnais 
sodrējums, vārpu fuzarioze 

Rudzi, tritikāle Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā rūsa 

Opera N Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
dzeltenā rūsa, ramulārija  

Rudzi Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa 

Auzas Graudzalu miltrasa, auzu vainagrusa 

Opus Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa 
 

Auzas Auzu vainagrūsa, graudzāļu miltrasa 

Opus EC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu pundurrūsa, 
miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa, 
miežu lapu brūnsvītrainība 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
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 rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Auzas Auzu vainagrūsa 

Orius 250 EW Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
vārpu fuzarioze 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, vārpu 
fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, vārpu 
fuzarioze 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu vainagrūsa 

Osiris Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, dzeltenā 
rūsa 

Osiris Star Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa, 
ramulārija 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, dzeltenā 
rūsa 

Priaxor Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa, ramulārija 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
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 gredzenplankumainība, brūnā rūsa 

Auzas Auzu lapu brūnplankumainība 

Proline Ziemas kvieši, vasaras 
kvieši, speltas kvieši 

Stiebru lūšana, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebru lūšana, miežu lapu tīklplankumainība, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
pundurrūsa, graudzāļu miltrasa, vārpu 
fuzarioze 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle 

Stiebru lūšana, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Rudzi Stiebru lūšana, Brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, graudzāļu miltrasa, 
vārpu fuzarioze 

Property 180 SC Ziemas kvieši, vasaras 
kvieši, ziemas tritikāle, 
vasaras tritikāle, rudzi, 
speltas kvieši, vasaras mieži, 
ziemas mieži, auzas 

Graudzāļu miltrasa 

Prosaro Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, kviešu 
dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa, vārpu 
fuzarioze 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu 
plankumainība, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, pundurrūsa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa, 
labību tumšbrūnā plankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu vainagrūsa, auzu 
pelēkplankumainība 

Riza 200 EC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
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 rūsa, vārpu fuzarioze  

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, vārpu fuzarioze 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, vārpu fuzarioze 

Riza 250 e.ū. Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu pelēkplankumainība, 
kviešu plēkšņu plankumainība, kviešu 
dzeltenplankumainība, melnais sodrējums, 
vārpu fuzarioze 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu  
gredzenplankumainība, dzeltenā rūsa, 
melnais sodrējums, vārpu fuzarioze 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, dzeltenā rūsa, melnais 
sodrējums, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, pundurrūsa, dzeltenā 
rūsa, miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu pelēkplankumainība 

RUBRIC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, dzeltenā 
rūsa, graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebrzāļu gredzenplankumainība, 
pundurrūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
graudzāļu miltrasa 

Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, graudzāļu miltrasa 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Auzas Graudzāļu miltrasa 

Siltra Xpro Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
kviešu lapu dzeltenplankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa, ramulārija 
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 Tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
dzeltenā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, vārpu fuzarioze 

Auzas Auzu brūnplankumainība, vārpu fuzarioze 

Syrius Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, vārpu 
fuzarioze 

Rudzi Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, brūnā rūsa, vārpu 
fuzarioze 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu vainagrūsa 

Swing Gold Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, kviešu 
lapu dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Talius Ziemas kvieši, vasaras 
kvieši, ziemas tritikāle, 
vasaras tritikāle, rudzi, 
ziemas mieži, vasaras mieži 

Graudzāļu miltrasa  

Tango Flex Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, dzeltenā 
rūsa, miežu lapu tīklplankumainība, 
ramulārija 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Auzas Auzu vainagrūsa, graudzāļu miltrasa 

Tango Super Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
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 pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brunā rūsa, dzeltenā rūsa, 
stiebrzāļu gredzenplankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa, 
ramulārija 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Auzas Auzu vainagrūsa, graudzāļu miltrasa 

Taspa 500 EC Vasaras kvieši, ziemas kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, kviešu 
dzeltenplankumainība, dzeltenā rūsa, 
brūnā rūsa  

Tebusha 25 EW Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Tebuplius Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, brūnā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Tilt 250 EC Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu 
dzeltenplankumainība, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, dzeltenā rūsa, brūnā rūsa, 
graudzāļu stiebru rūsa, tumšbrūnā 
plankumainība, melnais sodrējums 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, miežu lapu 
tīklplankumainība, dzeltenā rūsa, 
pundurrūsa, graudzāļu stiebru rūsa, 
melnais sodrējums 

Rudzi, tritikāle Graudzāļu miltrasa, dzeltenā rūsa,  
graudzāļu stiebru rūsa, melnais sodrējums 

Auzas Graudzāļu miltrasa, auzu vainagrūsa, 
graudzāļu stiebru rūsa, auzu lapu 
baltplankumainība, melnais sodrējums 

Torero Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, brūnā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
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 gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle, ziemas rudzi, 
vasaras rudzi 

Brūnā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Variano Xpro Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
miežu lapu tīklplankumainība, vārpu 
fuzarioze 

Tritikāle Graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, brūnā rūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība, vārpu fuzarioze 

Rudzi Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā 
rūsa, graudzāļu miltrasa, vārpu fuzarioze 

Viverda Ziemas kvieši, vasaras 
kvieši, 
tritikāle 

Stiebru lūšana, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, 
kviešu lapu pelēkplankumainība, kviešu 
plēkšņu plankumainība, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebru lūšana, graudzāļu miltrasa, 
miežu pundurrūsa, miežu lapu 
tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, ramulārija 

Rudzi Stiebru lūšana, brūnā rūsa, dzeltenā 
rūsa, stiebrzāļu gredzenplankumainība 

Auzas Auzu vainagrūsa, auzu pelēkplankumainība 

Zoxy 250 Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība, brūnā rūsa, 
graudzāļu miltrasa, kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 

Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība, pundurrūsa, 
graudzāļu miltrasa 

Ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle, ziemas rudzi, 
vasaras rudzi 

Brūnā rūsa, graudzāļu miltrasa 

Herbicīdi 
2.4-D Nufarm  Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 

mieži, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Accurate 200 WG Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
tritikāle, vasaras kvieši, vasaras 

Nezāles 
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 mieži, auzas 

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

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras mieži, 
vasaras miežu un zirņu mistri 

Nezāles 

Agroksons 75 š.k. Ziemāju un vasarāju graudaugi, 
vasarāju graudaugi ar āboliņa 
pasēju, vasarāju graudaugi 

Nezāles 

Alister Grande OD 
Anulēts ar 13.10.2018. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 12.04.2019. un izlietot 
līdz 31.12.2019. 

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle Nezāles 

Ariane S Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle ar/bez stiebrzāļu 
pasējas, vasaras kvieši, vasaras 
mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu 
pasējas 

Nezāles 

Arrat Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Attribut Ziemas kvieši, ziemas rudzi, 
tritikāle, vasaras kvieši 

Nezāles 

Axial 50 EC Ziemas kvieši, ziemas mieži Parastā rudzusmilga, vējauza 

Vasaras kvieši, vasaras mieži Vējauza, parastā rudzusmilga, parastā 
gaiļsāre 

Avoxa Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
tritikāle 

Nezāles 

Banvel 4S Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Barbarian Biograde 360 
š.k. 

Kvieši, mieži, auzas, 
cietie kvieši, pirms sadīgšanas 

Nezāles, labības – sārņaugi 

Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

Barbarian Hi-Aktiv š.k. Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši 

Nezāles, labības – sārņaugi 

Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

Barbarian Super 360 Kvieši, mieži, auzas, 
cietie kvieši, pirms sadīgšanas 

Nezāles, labības – sārņaugi 

Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

Basagran 480 Graudaugi ar āboliņa, lucernas 
vai daudzgadīgo stiebrzāļu 
pasēju 

Nezāles 
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 Biathlon 4D Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas ar/bez 
stiebrzāļu pasējas 

Nezāles 

Boxer 800 EC Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle 

Nezāles 

Broadway Star Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi, 
vasaras kvieši 

Nezāles, neauglīgā jumtauza 

Buster Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Caliban Duo Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle Nezāles, parastā rudzusmilga 

Ziemas kvieši, tritikāle Nezāles, peļastīšu lapsate, ložņu vārpata 

Calibre 50 SX (iepriekš 
Kalibre 50 š.g.) 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

CDQ SX Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
tritikāle, ziemas mieži, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Ceridor MCPA 750 š.k. 
Anulēts ar 01.02.2018. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 31.07.2018. un izlietot 
līdz 31.07.2019. 

Ziemāju un vasarāju graudaugi, 
vasarāju graudaugi ar āboliņa 
pasēju 

Nezāles 

Vasarāju graudaugi Nezāles, tīruma usne, tīruma mīkstpiene 

Chwastox 750 SL Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, ziemas tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, vasaras 
tritikāle, auzas 

Nezāles 

Cleave (iepriekš 
Tomahawk XL) 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas tritikāle, rudzi, vasaras 
kvieši, vasaras tritikāle, vasaras 
mieži, auzas 

Nezāles 

Clinic Up Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms sadīgšanas 

Nezāles, labības - sārņaugi 

Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

DMA 600 Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Dicoherb Super 750 SL Ziemas kvieši, rudzi, vasaras 
kvieši, vasaras mieži 

Nezāles 

Diflanil 500 SC Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, speltas kvieši 

Nezāles 

Duplozāns Super š.k. Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas ar/bez 
stiebrzāļu pasējas 

Nezāles 
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 Elegant 2FD Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Ergon Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži 

Nezāles 

Estets 600 e.k. Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, 
vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas 

Nezāles 

Flight Forte Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle 

Nezāles 

Foxtrot 69 EW Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle 
Ziemas mieži, vasaras kvieši, 
vasaras mieži 

Parastā rudzusmilga, vējauza un citas 
nezāles 

Frazer Ziemas kvieši, ziemas mieži Nezāles 

Fusilade Forte 150 EC Griķi* Labības-sārņaugi, nezāles 

Galistop 200 Ziemas kvieši, ziemas mieži Nezāles 

Gallup Super 360 Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms sadīgšanas 

Nezāles, labības – sārņaugi 

Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

Glifomaks Plus š.k. Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas pirms 
ražas novākšanas 

Nezāles 

Glyfos Supreme Plus Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
rudzi, tritikāle, ziemas mieži, 
vasaras mieži, auzas pirms 
ražas novākšanas 

Nezāles 

Glyphomax 480 Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas pirms 
ražas novākšanas 

Nezāles 

Granstar Premia 50 SX 
(iepriekš Granstars 
Prēmija 50 š.g.) 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 
ar sarkanās auzenes vai ganību 
airenes pasēju 

Nezāles 

Grodyl Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Ķeraiņu madara un citas īsmūža 
divdīgļlapju nezāles 

Harmonijs 50 š.g. 
Anulēts ar 15.06.2017. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 14.12.2017. un izlietot 
līdz 14.12.2018. 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 
ar stiebrzāļu, āboliņa vai 

Nezāles 
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 lucernas pasēju 

Hoder 720 SG 
Anulēts ar 30.04.2017. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 30.10.2017. un izlietot 
līdz 30.10.2018. 

Vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas ar/bez stiebrzāļu 
pasējas, ziemas kvieši, ziemas 
mieži, rudzi, tritikāle ar/bez 
stiebrzāļu pasējas 

Nezāles 

Hurler Ziemas kvieši, ziemas mieži Nezāles 

Hussar Activ OD  
Anulēts ar 28.03.2018. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 27.09.2018. un izlietot 
līdz 27.09.2019. 

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle Parastā rudzusmilga un citas īsmūža 
viendīgļlapju nezāles 

Hussar Activ Plus OD Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, 
rudzi 

Parastā rudzusmilga, nezāles 

Klean G Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms sadīgšanas 

Nezāles, labības - sārņaugi 

Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

Komplet Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle 

Nezāles 

Lancelot Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, ziemas tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Legacy 500 SC Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Legacy Pro Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
tritikāle 

Nezāles 

Lontrel 72 SG Vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas ar/bez stiebrzāļu 
pasējas, ziemas kvieši, ziemas 
mieži, rudzi, tritikāle ar/bez 
stiebrzāļu pasējas 

Nezāles 

Master Gly Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms sadīgšanas 

Nezāles, labības - sārņaugi 

Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

MCPA 750 Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi 

Nezāles, tīruma usne 

Vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas 

Nezāles, tīruma usne, tīruma mīkstpiene 

Vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas ar āboliņa pasēju 

Nezāles 

MCPA Classic 750 SL Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, ziemas tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, vasaras 
tritikāle, auzas 

Nezāles 
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 MCPA Super 500 š.k. Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
mieži, vasaras kvieši, mieži, 
auzas, vasarāju graudaugi ar 
āboliņa pasēju 

Nezāles 

Mezzo WG (iepriekš 
Mezzo d.g.) 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Monitor (iepriekš 
Monitors d.g.) 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
tritikāle 

Rudzusmilga, nezāles 

Monosate G Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms sadīgšanas 

Nezāles, labības - sārņaugi 

Kvieši, mieži, auzas, cietie 
kvieši pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

Mustangs s.e. Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras mieži, 
vasaras kvieši, auzas 

Nezāles 

Mustangs Forte s.e. Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, 
vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas 

Nezāles 

Nuance 75 WG Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Nufarm MCPA 750 š.k. Ziemāju graudaugi Nezāles, tīruma usne 

Vasarāju graudaugi Nezāles, tīruma usne, tīruma mīkstpiene 

Vasarāju graudaugi ar āboliņa 
pasēju 

Nezāles 

Optika Trio š.k. Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
vasaras mieži 

Nezāles 

Ouragan System 4 Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas pirms pļaujas 

Nezāles 

Pixxaro EC Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, vasaras kvieši, 
vasaras mieži 

Nezāles 

Primus (iepriekš Primuss 
s.k.) 

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
mieži, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas ar/bez 
stiebrzāļu pasējas 

Nezāles 

Primus 250 WG Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
mieži, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas ar/bez 
stiebrzāļu pasējas 

Nezāles 

Primus XL Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
mieži, tritikāle ar/bez 
stiebrzāļu pasējas, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Nezāles 
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 ar/bez stiebrzāļu pasējas 

Pro Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
mieži, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas ar/bez 
stiebrzāļu pasējas 

Nezāles 

Profi MCPA 750 SL Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, ziemas tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, vasaras 
tritikāle, auzas 

Nezāles 

Puma Universal Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
tritikāle, ziemas mieži, vasaras 
kvieši, vasaras mieži 

Nezāles 

R-20 Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Ranger XL Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži pirms ražas 
novākšanas 

Nezāles 

Roundup Ultra (iepriekš 
Raundaps Eko š.k.) 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas pirms pļaujas 

Nezāles 

Roundup Flick Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas pirms 
ražas novākšanas 

Nezāles 

Raundaps Gold ST š.k. Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas pirms pļaujas 

Nezāles 

Rodeo XL Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži pirms ražas 
novākšanas 

Nezāles 

Roundup ACE ST Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
vasaras kvieši, vasaras mieži un 
auzas pirms pļaujas 

Nezāles 

Roundup Biactive Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži pirms ražas 
novākšanas 

Nezāles 

Roundup Classic XL Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži pirms ražas 
novākšanas 

Nezāles 

Roundup Energy Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
vasaras kvieši, vasaras mieži un 
auzas pirms pļaujas 

Nezāles 
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 Roundup FL 450 Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
vasaras kvieši, vasaras mieži, 
auzas pirms pļaujas 

Nezāles 

Roundup Flex Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži pirms ražas 
novākšanas 

Nezāles 

Roundup PowerMax Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas pirms 
ražas novākšanas 

Nezāles 

Roxy 800 EC Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, ziemas tritikāle 

Nezāles 

Saracen Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, ziemas tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Saracen Delta Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži 

Nezāles 

Sekator OD Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži 

Nezāles, tīruma usne 

Spitfire 333 HL Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas tritikāle, rudzi, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Starane 333 HL Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas tritikāle, rudzi, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Starane XL  Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
mieži, tritikāle ar/bez 
stiebrzāļu pasējas, vasaras 
kvieši, vasaras mieži a/bez 
stiebrzāļu pasējas, auzas 
ar/bez stiebrazāļu pasējas 

Nezāles 

Stomp CS Vasaras kvieši, vasaras mieži ar 
āboliņa vai lucernas pasēju, 
vasaras kvieši, vasaras mieži 
maisījumā ar zirņiem 

Nezāles 

SuPrim (iepriekš SuPrim 
s.k.) 

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
mieži, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas ar/bez 
stiebrzāļu pasējas 

Nezāles 

Taifun B Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
ziemas mieži, vasaras mieži, 
auzas pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

TBM 75 WG Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, 
ziemas mieži, vasaras kvieši, 

Nezāles 
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 vasaras mieži, auzas 

Tomahawk 200 EC Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi (arī ar stiebrzāļu 
pasēju), vasaras kvieši, vasaras 
mieži, auzas (arī ar stiebrzāļu 
pasēju) 

Nezāles 

Tombo WG (iepriekš 
Tombo d.g.) 

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, 
vasaras kvieši 

Nezāles 

Tooler Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

Trimmer 50 SG Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas ar 
sarkanās auzenes vai ganību 
airenes pasēju 

Nezāles 

Trimmer 500 WG Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas tritikāle, rudzi, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, vasaras 
tritikāle, auzas 

Nezāles 

Tripali Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
tritikāle, ziemas mieži, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Nezāles 

U 46 M š.k. Ziemāju un vasarāju graudaugi, 
vasarāju graudaugi ar āboliņa 
pasēju 

Nezāles 

Vasarāju graudaugi Nezāles, tīruma usne, tīruma mīkstpiene 

Zypar Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
tritikāle, rudzi, vasaras kvieši, 
vasaras mieži 

Nezāles 

Insekticīdi 
AlfaStop 50 EC 
Anulēts ar 01.08.2017. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 30.01.2018. un izlietot 
līdz 30.01.2019. 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas rudzi, tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Spradži, labību lapgrauži, laputis, tripši, 
melnā stiebrmuša 
 

Baythroid ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Ievu-auzu laputs, rožu-graudzāļu laputs, 
labību lapgrauži 

Bulldock 025 EC Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Ievu-auzu laputs, rožu-graudzāļu laputs, 
labību lapgrauži 

Ciperkils 500 e.k. Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
tritikāle, vasaras kvieši, vasaras 
tritikāle, auzas 

Labību lapgrauži, laputis, tripši, melnās 
stiebrmušas, kviešu dzeltenā zāģlapsene 

Decis Mega Ziemas kvieši, ziemas mieži, Tripši, labību lapgrauži, kviešu stiebru 
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 rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

pangodiņš, kviešu dzeltenā zāģlapsene, 
laputis 

Evure Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas tritikāle, rudzi, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, vasaras 
tritikāle, auzas 

Labību lapgrauzis, labību laputs, kviešu 

stiebru pangodiņš, kviešu vārpu pangodiņš, 

kviešu ziedu oranžais pangodiņš, ievu-

labību laputs, rudzu tripsis, kāpostu tripsis 

Fastac 50 Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas rudzi, tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Spradži, labību lapgrauži, laputis, tripši, 
melnā stiebrmuša 

Fury 100 EW Ziemas kvieši, vasaras kvieši 
ziemas mieži, vasaras mieži 
tritikāle, rudzi, auzas 

Ievu-labību laputs, labību laputs, labību 
lapgrauži, vārpu pangodiņi 
 

Golden Alpha 50 EC 
Anulēts ar 01.08.2017. 
Krājumus atļauts izplatīt 
līdz 30.01.2018. un izlietot 
līdz 30.01.2019. 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas rudzi, tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Spradži, labību lapgrauzis, graudaugu 
lapgrauzis, laputis, tripši, kviešu tripsis, 
melnā stiebrmuša  

Kaiso 50 EG Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
rudzi, tritikāle 

Laputis, labību lapgrauži, tripši 

Karate Zeon 5 CS Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
rudzi, tritikāle, ziemas mieži, 
vasaras mieži, auzas 

Laputis, labību lapgrauži, spradži, melnās 
stiebrmušas 

Kestac 50 Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas rudzi, tritikāle, vasaras 
kvieši, vasaras mieži, auzas 

Spradži, labību lapgrauži, laputis, tripši, 
melnā stiebrmuša 

Mavrik (iepriekš Mavrik 
Vita) 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
ziemas tritikāle, rudzi 
 

Labību lapgrauzis, labību laputs, kviešu 
stiebru pangodiņš, kviešu vārpu 
pangodiņš, kviešu ziedu oranžais 
pangodiņš, ievu-labību laputs, rudzu 
tripsis, kāpostu tripsis  

Vasaras mieži, vasaras mieži, 
vasaras tritikāle, auzas 

Labību lapgrauzis, labību laputs, kviešu 
stiebru pangodiņš, kviešu vārpu 
pangodiņš, kviešu ziedu oranžais 
pangodiņš, ievu-labību laputs, rudzu 
tripsis, kāpostu tripsis 

Proteus OD Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Laputis, lapgrauži, tripši, spradži 

Satel 100 EW Ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
ziemas mieži, vasaras mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas 

Ievu-labību laputs, labību laputs, labību 
lapgrauži, vārpu pangodiņi 

Wizard 500 EC Ziemas kvieši, rudzi, ziemas 
tritikāle, vasaras kvieši, vasaras 
tritikāle, auzas 

Labību lapgrauži, laputis, tripši, melnās 
stiebrmušas, kviešu dzeltenā zāģlapsene 

Limacīdi 
Gusto Ziemas kvieši, ziemas mieži, 

rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
Mīkstgliemeži, kailgliemeži 
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 vasaras mieži, auzas 

Ironmax Pro Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, 
auzas 

Kailgliemeži, mīkstgliemeži 

Lima Oro Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Kailgliemeži, mīkstgliemeži 

Limgol Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Kailgliemeži, mīkstgliemeži 

Meridian Ziemas kvieši, ziemas mieži, 
rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas 

Kailgliemeži, mīkstgliemeži 

 


