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AAL Kultūraugs Kaitīgais organisms 

Desikanti 
Dessica Zirņi, pupas (lopbarībai); baltais 

āboliņš, sarkanais āboliņā (sēklu 
lauki) 

 

Diqua Zirņi, baltais āboliņš, sarkanais 
āboliņš 
(sēklu lauki) 

 

DQ 200 Zirņi, pupas (lopbarībai), baltais 
āboliņš, sarkanais āboliņš (sēklu 
lauki) 

 

Maxima Zirņi, pupas (lopbarībai); baltais 

āboliņš, sarkanais āboliņā (sēklu 

lauki) 

 

Reglone Super Zirņi, āboliņa sēklinieki  

Kodnes 

Maxim 025 FS Zirņi*, lauka pupas*, lupīna* Zirņu iedegas, sakņu puves 

Fungicīdi 
Amistar 250 SC Zirņi (svaigam patēriņam ar/bez 

pākstīm, graudiem) pupas (svaigam 

patēriņam ar/bez pākstīm, 

graudiem) 

Zirņu gaišplankumu iedegas, zirņu 

tumšplankumu iedegas, zirņu īstā miltrasa, 

zirņu neīstā miltrasa, zirņu rūsa 

Dithane NT Pupas, zirņi Neīstās miltrasas, rūsas 

Mirador 250 SC Zirņi (svaigam patēriņam ar/bez 

pākstīm, graudiem) pupas (svaigam 

patēriņam ar/bez pākstīm, 

graudiem) 

Zirņu gaišplankumu iedegas, zirņu 

tumšplankumu iedegas, zirņu īstā miltrasa, 

zirņu neīstā miltrasa, zirņu rūsa 

Propulse Lauka pupas* graudiem Pupu brūnplankumainība, pelēkā puve, pupu 

koncentriskā plankumainība, pupu rūsa, 

sausplankumainība, baltā puve 

Zirņi* graudiem Zirņu gaišplankumu iedegas, pelēkā puve, 

zirņu rūsa, sausplankumainība, baltā puve 

Prosaro Pupas graudiem* (lauka pupas, 

kāršu pupas, kanavālijas, sviesta 

pupas, lopbarības pupas) 

Pupu koncentriskā plankumainība, pupu rūsa 

Zirņi graudiem* Zirņu gaišplankumu iedegas, zirņu rūsas 

Serenade Aso Kāršu pupas*, pupiņas*, zirņi* 

(atklātā laukā un segtās platībās) 

Baltā puve, pelēkā puve 

Soja* Pelēkā puve, baltā puve 

Signum Zirņi Pelēkā puve, zirņu gaišplankumu iedegas 

Pupas*graudiem (lauka pupas, 

kāršu pupas, kanavālijas, sviesta 

pupas, lopbarības pupas) 

Pupu koncentriskā plankumainība un 

pupu rūsas, pupu brūnplankumainības, 

pelēkās puves 

Switch 62.5 WG Zirņi*, pupas*, pupiņas* (svaigi, ar 

un bez pākstīm) 

Pelēkā puve, baltā puve 

 

Zirņi*, pupas*, pupiņas* (graudi) Pelēkā puve, baltā puve 
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Herbicīdi 
Agil 100 EC Zirņi (svaigam patēriņam), zirņi 

(graudiem), pupas (graudiem), 

āboliņš (sēklai) 

Labības – sārņaugi, parastā rudzusmilga, 

Ložņu vārpata, daudzgadīgā airene  

Agroksons 75 š.k. Āboliņš Nezāles 

Barbarian Biograde 360 

š.k. 

Zirņi graudiem, lauka pupas Nezāles, labības – sārņaugi 

Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms 

ražas novākšanas 

Nezāles 

Barbarian Hi-Aktiv š.k. Zirņi graudiem, lauka pupas Nezāles, labības – sārņaugi 

Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms 

ražas novākšanas 

Nezāles 

Barbarian Super 360 Zirņi graudiem, lauka pupas Nezāles, labības – sārņaugi 

Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms 

ražas novākšanas 

Nezāles 

Basagran 480 Zirņi, zirņu un graudaugu mistri, 

dārza pupas, dārza pupiņas, lauka 

pupas, lucerna, āboliņš 

Nezāles 

Boxer 800 EC Zirņi, lauka* pupas Nezāles 

Butoksons š.k. Zirņi, pupas, baltais āboliņš, 
sarkanais āboliņš, galega 

Nezāles 

Centurion Plus Pupas (svaigam patēriņam un 

graudiem), zirņi (graudiem) 

Labības – sārņaugi, nezāles 

Ceridor MCPA 750 š.k. Āboliņš Nezāles 

Clinic Up Zirņi graudiem, lauka pupas pirms 

sadīgšanas 

Nezāles, labības - sārņaugi 

Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms 

ražas novākšanas 

Nezāles 

Fenix Zirņi, lauka pupas (graudiem)  

Focus Ultra Zirņi Ložņu vārpata 

Fusilade Forte 150 EC Pupas (graudiem), zirņi (svaigam 

patēriņam ar pākstīm), pupas 

(svaigam patēriņam ar pākstīm), 

zirņi (graudiem), lupīna (graudiem), 

soja*, sarkanais āboliņš* (sēklai), 

baltais āboliņš* (sēklai), bastarda 

āboliņš* (sēklai) 

Labības-sārņaugi, nezāles 

Gallup Super 360 Zirņi graudiem, lauka pupas Nezāles, labības – sārņaugi 

Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms 

ražas novākšanas 

Nezāles 

Glifomaks Plus š.k. Zirņi pirms ražas novākšanas Nezāles 

Glyphomax 480 Zirņi pirms ražas novākšanas, 

pupas pirms ražas novākšanas 

Nezāles 

Klean G Zirņi graudiem, lauka pupas Nezāles 

Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms 

ražas novākšanas 

Nezāles 

Leopard Zirņi, pupas Nezāles, labības – sārņaugi 

Lingo ZC Lauka pupas, zirņi Nezāles 
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Anulēts ar 03.06.2017. 

Krājumus atļauts izplatīt 

līdz 03.12.2017. un izlietot 

līdz 03.06.2018. 

Master Gly Zirņi graudiem, lauka pupas Nezāles 

Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms 

ražas novākšanas 

Nezāles 

MCPA 750 Āboliņš Nezāles 

MCPA Super 500 š.k. Sarkanais un baltais āboliņš sējas 
gadā, sarkanais āboliņš sēklu 
laukos 

Nezāles 

Mistral 700 WG Soja Nezāles  

Monosate G  Zirņi graudiem, lauka pupas Nezāles, labības -sārņaugi 

Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms 

ražas novākšanas 

Nezāles 

Nufarm MCPA 750 š.k. Āboliņš Nezāles 

Nuflon 

Anulēts ar 03.06.2017. 

Krājumus atļauts izplatīt 

līdz 03.12.2017. un izlietot 

līdz 03.06.2018. 

Zirņi, lauka pupas Nezāles 

Pantera 4 EC Zirņi (graudiem), pupas (graudiem) Nezāles, labības – sārņaugi 

Ranger XL Zirņi pirms ražas novākšanas Nezāles 

Rodeo XL Zirņi pirms ražas novākšanas Nezāles 

Roundup Biactive Zirņi pirms ražas novākšanas Nezāles 

Roundup Classic XL Zirņi pirms ražas novākšanas Nezāles 

Roundup Flex Zirņi pirms ražas novākšanas Nezāles 

Roundup Flick Zirņi, pupas pirms ražas 

novākšanas 

Nezāles 

Roundup PowerMax Zirņi, pupas pirms ražas 

novākšanas 

Nezāles 

Stomp CS Zirņi, lauka pupas Nezāles 

Taifun B Zirņi (graudiem) pirms ražas 

novākšanas 

Nezāles 

Targa Super Pupas*, zirņi* Nezāles, labības – sārņaugi, ložņu vārpata 

U 46 M š.k. Āboliņš Nezāles 

Zetrola Zirņi (svaigam patēriņam), zirņi 

(graudiem), pupas (graudiem), 

āboliņš (sēklai) 

Nezāles 

Insekticīdi un akaricīdi 
AlfaStop 50 EC 

Anulēts ar 01.08.2017. 

Krājumus atļauts izplatīt 

līdz 30.01.2018. un izlietot 

līdz 30.01.2019. 

Zirņi, pupas Svītrainais zirņu smecernieks, laputis, zirņu 

tinējs 

Lucerna Lucernas smecernieks, svītrainais 
zirņu smecernieks, laputis, lucernas 
blakts 

Āboliņa sēklu lauki Smecernieki 

Ciperkils 500 e.k. Zirņi, pupas Svītrainais zirņu smecernieks, laputis, zirņu 
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tinējs 

Decis Mega Zirņi, pupas Svītrainais zirņu smecernieks, zirņu 

tinēji, zirņu laputs, pupu laputs 

Evure Zirņi (zaļiem zirņiem, graudiem) Zirņu laputs, tumšais zirņu tinējs, svītrainais 
zirņu smecernieks, pupu laputs 

Pupas (graudiem) Svītrainais zirņu smecernieks, pupu laputs 

Fastac 50 Zirņi, pupas Svītrainais zirņu smecernieks, laputis, zirņu 

tinējs 

Lucerna Lucernas smecernieks, svītrainais 
zirņu smecernieks, laputis, lucernas 
blakts 

Āboliņa sēklu lauki Smecernieki 

Golden Alpha 50 EC 

Anulēts ar 01.08.2017. 

Krājumus atļauts izplatīt 

līdz 30.01.2018. un izlietot 

līdz 30.01.2019. 

Zirņi, pupas Svītrainais zirņu smecernieks, laputis, zirņu 

tinējs 

Lucerna Lucernas smecernieks, svītrainais 
zirņu smecernieks, laputis, lucernas 
blakts 

Āboliņa sēklu lauki Smecernieki 

Karate Zeon 5 CS Zirņi Tumšais zirņu tinējs, laputis, smecernieki 

Lucernas sēklu lauki, āboliņa sēklu 
lauki 

Laputis, smecernieki 

Kestac 50 Zirņi, pupas Svītrainais zirņu smecernieks, laputis, zirņu 

tinējs 

Lucerna Lucernas smecernieks, svītrainais 
zirņu smecernieks, laputis, lucernas 
blakts 

Āboliņa sēklu lauki Smecernieki 

Mavrik (iepriekš Mavrik 

Vita) 

Pupas (graudiem) Svītrainais zirņu smecernieks, pupu laputs 

Zirņi (zaļiem zirņiem) Zirņu laputs, tumšais zirņu tinējs, svītrainais 
zirņu smecernieks, pupu laputs 

Zirņi (graudiem) Zirņu laputs (Acyrthosiphon pisum), tumšais 
zirņu tinējs (Cydia nigricana), svītrainais 
zirņu smecernieks 
(Sitona lineatus), pupu laputs (Aphis fabae) 

Proteus OD Pupas* Laputis, svītrainais zirņu smecernieks, pupu 

sēklgrauzis 

Zirņi* Tumšais zirņu tinējs, svītrainais zirņu 

smecernieks, laputis, zirņu sēklgrauzis 

Wizard 500 EC Zirņi, pupas Svītrainais zirņu smecernieks, laputis, zirņu 

tinējs 

Limacīdi 
Gusto Zirņi (graudiem), pupas (graudiem) Mīkstgliemeži, kailgliemeži 

Zirņi, pupas (svaigam patēriņam) Mīkstgliemeži, kailgliemeži 
* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 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. 


