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AAL
Aliette
Amistar 250 SC

2.klases AAL 2019.gadā
Stādi, stādaudzētavas, krāšņumaugi
Kultūraugs
Kaitīgais organisms
Fungicīdi
Krāšņumaugi (atklātā laukā un
segtās platībās), orhidejas
Skuju koki kokaudzētavās
Lapu koki kokaudzētavās

Krāšņumaugi

Attila 250 SC

Avtar 75 NT

Candit

Champion 50 WG

Krizantēmas* (atklātā laukā un
segtās platībās)
Skuju koki kokaudzētavās
Lapu koki kokaudzētavās

Krāšņumaugi (atklātā laukā,
segtās platībās)
Krizantēmas* (atklātā laukā,
segtās platībās)
Sīpolpuķes: Hiacintes, tulpes,
krokusi, narcises, gladiolas,
īrisi, lilijas (atklātā laukā)
Pelargonijas, neļķes, ģerānijas,
magones u.c. krāšņumaugi
(atklātā laukā)
Rozes (atklātā laukā)
Dekoratīvie kokaugi un krūmi
Priedes (kokaudzētavās un
jaunaudzēs)
Egles (kokaudzētavās un
jaunaudzēs)
Rozes (atklātā laukā un segtās
platībās)
Krizantēmas (atklātā laukā* un
segtās platībās)
Begonijas* (atklātā laukā un
segtās platībās)
Neļķes* (atklātā laukā un
segtās platībās)
Gerberas* (atklātā laukā un
segtās platībās)
Krāšņumaugi segtās platībās:
filodendroni*, arālijas*
Acālijas*

Sakņu puves, stublāju puves
Skujbire
Rūsas, bērzu tumšbrūnā plankumainība,
sausplankumainības, īstā miltrasa, iedegas,
lapu plankumainības
Rūsas, sausplankumainības, īstā miltrasa,
iedegas, lapu plankumainības, bērzu
tumšbrūnā plankumainība
Krizantēmu baltā rūsa
Skujbire
Rūsas, bērzu tumšbrūnā plankumainība,
sausplankumainības, īstā miltrasa, iedegas,
lapu plankumainības
Rūsas, sausplankumainības, īstā miltrasa,
iedegas, lapu plankumainības
Krizantēmu baltā rūsa
Pelēkā puve

Neīstās miltrasas, rūsas

Rožu lapu tumšplankumainība, rožu rūsa
Neīstās miltrasas, rūsas
Priežu skujbire
Egļu skujbire
Īstā miltrasa, rožu lapu tumšplankumainība
Baltā rūsa
Begoniju īstā miltrasa
Neļķu rūsa
Sakņu kakla puve
Lapu plankumainības
Lapu plankumainības, pelēkā puve, sakņu
puve
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2.klases AAL 2019.gadā
Stādi, stādaudzētavas, krāšņumaugi

Difcor 250 EC

Dithane NT

Mavita 250 EC
Merpan 80 WG

Jukas*
Rozes* (segtās platībās un
atklātā laukā)
Neļķes* (segtās platībās un
atklātā laukā)
Begonijas* (segtās platībās un
atklātā laukā)
Krizantēmas* (segtās platībās
un atklātā laukā)
Lilijas*, tulpes*, gladiolas*,
klintenes*
Pirakantas*, segliņi*, efejas*
Rozes* (atklātā laukā un
segtās platībās)
Krāšņumaugi* (atklātā laukā
un segtās platībās)
Sīpolpuķes:
hiacintes, tulpes, krokusi,
narcises, gladiolas, īrisi, lilijas
(atklātā laukā)
Pelargonijas, neļķes, ģerānijas,
magones u.c. krāšņumaugi
(atklātā laukā)
Rozes (atklātā laukā)
Dekoratīvie kokaugi un krūmi
Priedes (kokaudzētavās un
jaunaudzēs)
Egles (kokaudzētavās un
jaunaudzēs)
Krizantēmas* (atklātā laukā,
segtās platībās)
Tulpes*

Tulpes* (uzziedināšanai)

Gladiolas*

Galdiolas* (Gladiolas nanus,
G.colvilii)
Lilijas*

Narcises*, hiacintes*, īrisi*,

Lapu plankumainības
Miltrasa, rožu lapu tumšplankumainība
Lapu plankumainības, pelēkā puve
Bakterioze, iedegas
Lapu plankumainības, pelēkā puve
Pelēkā puve
Bakterioze, iedegas, kraupis
Īstā miltrasa, rūsa
Īstās miltrasas, rūsas, sausplankumainības
Pelēkā puve

Neīstās miltrasas, rūsas

Rožu lapu tumšplankumainība, rožu rūsa
Neīstās miltrasas, rūsas
Priežu skujbire
Egļu skujbire
Krizantēmu baltā rūsa
(Penicilium spp.,
Colletotrichum spp.,
Phytium spp.)
(Penicilium spp.,
Colletotrichum spp.,
Phytium spp.)
(Penicilium spp.,
Colletotrichum spp.,
Phytium spp.)
(Penicilium spp.,
Colletotrichum spp.,
Phytium spp.)
(Penicilium spp.,
Colletotrichum spp.,
Phytium spp.)
(Penicilium spp.,
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2.klases AAL 2019.gadā
Stādi, stādaudzētavas, krāšņumaugi
krokusi*

Mirador 250 SC

Previcur Energy

Ridomil Gold MZ 68 WG
Score 250 EC
Serenade Aso

Switch 62.5 WG

Topas 100 EC

Narcises* (uzziedināšanai),
hiacintes* (uzziedināšanai),
īrisi* (uzziedināšanai),
krokusi* (uzziedināšanai)
Apses*, kļavas*, rododendri*
(stādaudzētavās atklātā laukā)
Apses*, kļavas*, rododendri*
(stādaudzētavās segtās
platībās)
Skuju koki kokaudzētavās
Lapu koki kokaudzētavās

Krāšņumaugi (atklātā laukā un
segtās platībās)
Krizantēmas* (atklātā laukā un
segtās platībās)
Krāšņumaugi segtās platībās
Krāšņumaugi segtās platībās
Krāšņumaugi segtās platībās
Krāšņumaugi atklātā laukā
Krāšņumaugi atklātā laukā
Krāšņumaugi: rozes, lefkojas
Krizantēmas* (atklātā laukā)
Krizantēmas* (segtās platībās)
Krāšņumaugi* (atklātā laukā
un segtās platībās)
Kokaugi*, krūmi*
(kokaudzētavās, atklātā laukā
un segtās platībās)
Kokaugi*, krūmi*
(kokaudzētavās, atklātā laukā
un segtās platībās)
Krāšņumaugi (atklātā laukā un
segtās platībās)
Skuju koki*, lapu koki*,
dekoratīvie krūmi*
(kokaudzētavās)
Krāšņumaugi (atklātā laukā)
Krāšņumaugi (segtās platībās)
Lapu koki kokaudzētavās*
Dekoratīvie kokaugi*
Krizantēmas* (atklātā laukā un
segtās platībās)

Colletotrichum spp.,
Phytium spp.)
(Penicilium spp.,
Colletotrichum spp.,
Phytium spp.)
Rododendru biezlapainība, apšu zaru
nokalšana, kļavu lapu plankumainība
Rododendru biezlapainība, apšu zaru
nokalšana, kļavu lapu plankumainība
Skujbire
Rūsas, bērzu tumšbrūnā plankumainība,
sausplankumainības, īstā miltrasa, iedegas,
lapu plankumainības
Rūsas, sausplankumainības, īstā miltrasa,
iedegas, lapu plankumainības
Krizantēmu baltā rūsa
Sakņu un stublāju puves
Sakņu un stublāju puves
Sakņu un stublāju puves, neīstās miltrasas
Sakņu un stublāju puves
Sakņu un stublāju puves, neīstās miltrasas
Neīstās miltrasas
Krizantēmu baltā rūsa
Krizantēmu baltā rūsa
Sausplankumainība, pelēkā puve, baltā puve,
miltrasas
Sakņu un stublāju puves

Sausplankumainība, pelēkā puve, baltā puve,
miltrasas, lapu plankumainība, bakteriālais
vēzis, rožu īstā miltrasa
Pelēkā puve
Pelēkā puve, plankumainības

Īstās miltrasas, rūsas,lapu plankumainības
Īstās miltrasas, rūsas, lapu plankumainības
Īstās miltrasas, rūsas
Īstās miltrasas
Krizantēmu rūsa, krizantēmu baltā rūsa
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2.klases AAL 2019.gadā
Stādi, stādaudzētavas, krāšņumaugi
Herbicīdi
Agil 100 EC

Divdīgļlapju krāšņumaugi,
divdīgļlapju krāšņumaugu
stādi stādaudzētavās
Meža kultūru stādi, augļu koku
un ogulāju stādi
stādaudzētavās
Egles (kokaudzētavās)

Labība – sārņaugi, parastā rudzusmilga,
ložņu vārpata, daudzgadīgā airene

Egles, priedes, Ziemsvētku
eglītes, lapegles
(kokaudzētavās)
Dekoratīvie koki, krūmi
(stādaudzētavā, stādījumos),
krāšņumaugi*
Lapu koki, skuju koki
kokaudzētavās un jaunaudzēs,
dekoratīvie koki, dekoratīvie
krūmi, krāšņumaugi

Nezāles

Glyfos Supreme Plus

Kokaudzētavas, mežs pirms
stādījumu ierīkošanas

Nezāles

Lontrel 72 SG

Egles un baltegles
kokaudzētavās
Egles, baltegles
(kokaudzētavās)
Kokaugi kokaudzētavās,
dekoratīvo augu stādījumi

Nezāles

Kokaudzētavas, mežs, pirms
stādījumu ierīkošanas
Kokaudzētavas, mežs, pirms
stādījumu ierīkošanas
Kokaudzētavas, mežs, pirms
stādījumu ierīkošanas
Kokaudzētavas, mežs, pirms
stādījumu ierīkošanas
Kokaudzētavas, mežs, pirms
stādījumu ierīkošanas
Tulpes, narcises
Divdīgļlapju krāšņumaugi,
divdīgļlapju krāšņumaugu
stādi stādaudzētavās, meža
kultūru stādi, augļu koku un
ogulāju stādi stādaudzētavās

Nezāles

Cliophar 600 SL

Fenix

Focus Ultra

Fusilade Forte 150 EC

Lontrel 600 SL
Premazor Turbo
Anulēts ar 01.07.2018.
Krājumus atļauts izplatīt
līdz 29.12.2018. un izlietot
līdz 29.12.2019.
Ranger XL
Rodeo XL
Roundup Biactive
Roundup Classic XL
Roundup Flex
Stomp CS
Zetrola

Labības – sārņaugi, parastā rudzusmilga,
ložņu vārpata, daudzgadīgā airene
Nezāles

Nezāles, labības-sārņaugi, ložņu vārpata

Nezāles

Nezāles
Nezāles

Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Nezāles
Labības – sārņaugi, parastā rudzusmilga,
ložņu vārpata, daudzgadīgā airene, nezāles
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2.klases AAL 2019.gadā
Stādi, stādaudzētavas, krāšņumaugi
Insekticīdi
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.
Ciperkils 500 e.k.
Decis Mega
Envidor

Evure
Fastac 50

Krāšņumaugi:
krizantēmas, rozes, gerberas,
prīmulas u.c. (pastāvīgās
siltumnīcās1)
Dekoratīvās augi (podos,
pastāvīgās siltumnīcās1)

Laputis, tripši, siltumnīcu baltblusiņa,
bruņutis

Krāšņumaugi (līdz 50 cm
augsti)
Krāšņumaugi (atklātā laukā)
Dekoratīvie augi*, izņemot
rozes (atklātā laukā un segtās
platībās, ieskaitot
stādaudzētavas)
Krāšņumaugi* (atklātā laukā)
Krāšņumaugi
Krāšņumaugi (segtās platībās)

Laputis, tripši

Skuju koki kokaudzētavās
Skuju koki kokaudzētavās

Karate Zeon 5 CS

Kestac 50

Lapu koki kokaudzētavās
Rozes, krizantēmas, gerberas,
prīmulas, lilijas, petūnijas,
atraitnītes
Skuju koki kokaudzētavās
un jaunaudzēs (ne vecākās par
1–3 gadiem)
Lapu koki kokaudzētavās
un jaunaudzēs (ne vecākās par
1–3 gadiem)
Krāšņumaugi (atklātā laukā)
Krāšņumaugi (segtās platībās)
Skuju koki kokaudzētavās
Skuju koki kokaudzētavās

Mavrik (iepriekš Mavrik
Vita)
NeemAzal-T/S

Vertimec 018 EC

Lapu koki kokaudzētavās
Krāšņumaugi* (atklātā laukā)
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi,
izņemot skujkokus (atklātā
laukā un segtās platībās)
Krāšņumaugi

Laputis, tripši, siltumnīcu baltblusiņa,
trūdodiņš, bruņutis

Cikādes, Laputis
Parastā tīklērce

Laputis, lapu blusiņas, vaboles
Tripši, laputis, alotājmuša
Tripši, laputis, alotājmuša, siltumnīcu
baltblusiņa
Priežu smecernieks
Priežu vērpējs, egļu mūķene, rūsganā priežu
zāģlapsene
Mazais salnas sprīžmetis, ozolu tinējs
Laputis, tripši

Sprīžmeši, tinēji, priežu pūcīte, priežu
sprīžotājs, egļu mūķene, lielais priežu
smecernieks
Sprīžmeši, tinēji

Tripši, laputis, alotājmuša
Tripši, laputis, alotājmuša, siltumnīcu
baltblusiņa
Priežu smecernieks
Priežu vērpējs, egļu mūķene, rūsganā priežu
zāģlapsene
Mazais salnas sprīžmetis, ozolu tinējs
Laputis, lapu blusiņas, vaboles
Alotājmušas, šaurspārnu kodes, laputis,
tīklērces*, tripši, siltumnīcu baltblusiņa
Parastā tīklērce, alotājmušas, Kalifornijas
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2.klases AAL 2019.gadā
Stādi, stādaudzētavas, krāšņumaugi
Syper
Wizard 500 EC

Krāšņumaugi (līdz 50 cm
augsti)
Krāšņumaugi (līdz 50 cm
augsti)

tripsis, tabakas tripsis, ērces
Laputis, tirpši
Laputis, tripši

Limacīdi
Gusto

Lima Oro
Limgol
Meridian
SLUXX HP

Dekoratīvo augu un
krāšņumaugu sējumi un
stādījumi, krāšņumaugu
stādi, meža kultūru stādi
Dekoratīvās kultūras
Dekoratīvās kultūras
Dekoratīvās kultūras
Dekoratīvās kultūras (atklātā
laukā un segtās platībās)

Mīkstgliemeži, kailgliemeži

Kailgliemeži, mīkstgliemeži
Kailgliemeži, mīkstgliemeži
Kailgliemeži, mīkstgliemeži
Kailgliemeži, mīkstgliemeži

Rodenticīdi
Polytanol

Dekoratīvās kultūras

Ūdensžurka

* 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.
1

kultūraugs visā tā dzīves cikla laikā atrodas pastāvīgā siltumnīcā

