
2.klases AAL 2023.gadā  
Augļaugi, ogulāji 

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2023. 

 

AAL Kultūraugs Kaitīgais organisms 

Augu augšanas regulatori 

Frooti Ābeles, bumbieres  

Gift Ābeles, bumbieres  

Kudos Ābeles  

Monex Ābeles  

Regalis Plus Ābeles, bumbieres  

Fungicīdi 
Aliette Zemenes stādu audzēšanai 

mātesaugu laukos, zemenes 

(atklātā laukā un segtās platībās) 

Sakņu puve, sakņu kakla puve 

Avenes* (jaunie stādījumi, atklātā 

laukā) 

Sakņu kakla puve 

Candit Ābeles, bumbieres Ābeļu kraupis, bumbieru kraupis, 

ābeļu miltrasa 

Zemenes (atklātā laukā un segtās 

platībās) 

Īstā miltrasa 

Jāņogas, ērkšķogas, upenes, 

krūmmellenes, dzērvenes 

Īstā miltrasas 

Champion 50 WG Ābeles, bumbieres Augļu koku vēzis 

Vīnogas* Vīnkoku īstā miltrasa, neīstā miltrasa 

Ķirši*, plūmes* Kauleņkoku sausplankumainība, 

kauleņkoku pelēkā puve 

Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas* Ogulāju lapu iedegas, lapu 

sīkplankumainība 

Avenes*, kazene* Avenāju mizas plaisāšana, avenāju 

iedegas 

Krūmmellenes* Bakteriālais vēzis 

Chorus 50 WG Ābeles Ābeļu kraupis 

Bumbieres Bumbieru kraupis 

Ķirši Kauleņkoku pelēkā puve 

Plūmes Augļu puves 

Cidely Top Zemenes (segtās platībās) Zemeņu miltrasa, zemeņu 

antraknoze, sausplankumainība 

Delan Pro Ābeles, bumbieres Ābeļu kraupis, bumbieru kraupis 

Difcor 250 EC Ābeles Ābeļu kraupis, ābeļu miltrasa 

Bumbieres Bumbieru kraupis 

Difenzone (iepriekš Difo 

250 EC) 

Ābeles Ābeļu kraupis 

Dynamo Ābeles Augļu parastā puve, augļu rūgtā 

puve, ābeļu kraupis 

Bumbieres Augļu parastā puve, rūsa, bumbieru 

kraupis 

Ķirši Augļu parastā puve, ķiršu lapbire, 

ķiršu kraupis, kauleņkoku 
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sausplankumainība 

Plūmes* Plūmju rūsa, kauleņkoku 

sausplankumainība 

Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas* Rūsa, lapu plankumainība 

Avenes Avenāju mizas plaisāšana, dzinumu 

iedegas 

Effector Ābeles Augļu parastā puve, augļu rūgtā 

puve, ābeļu kraupis 

Bumbieres Augļu parastā puve, rūsa, bumbieru 

kraupis 

Ķirši Augļu parastā puve, ķiršu lapbire, 

ķiršu kraupis, kauleņkoku 

sausplankumainība 

Plūmes* Plūmju rūsa, kauleņkoku 

sausplankumainība 

Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas* Rūsa, lapu plankumainība 

Avenes* Avenāju mizas plaisāšana, dzinumu 

iedegas 

Mavita 250 EC Ābeles Ābeļu kraupis 

Bumbieres Bumbieru kraupis, bumbieru-kadiķu 

rūsa* 

Ķirši Kauleņkoku pelēkā puve, parastā 

augļu puve 

Plūmes Parastā augļu puve 

Merpan 80 WG Ābeles, bumbieres Ābeļu kraupis, bumbieru kraupis, 

augļu puves, augļu koku vēzis 

Prolectus Zemenes (segtās platībās) Pelēkā puve 

Revyona Ābeles, bumbieres Ābeļu kraupis, bumbieru kraupis, 

ābeļu miltrasa, lapu plankumainības 

Plūmes, ķirši Kauleņkoku pelēkā puve, augļu 

parastā puve 

Scab 80 WG Ābeles, bumbieres Ābeļu kraupis, bumbieru kraupis 

Score 250 EC Ābeles Ābeļu kraupis 

Bumbieres Bumbieru kraupis, bumbieru-kadiķu 

rūsa* 

Ķirši Kauleņkoku pelēkā puve, parastā 

augļu puve 

Plūmes Parastā augļu puve 

Serenade Aso Zemenes (atklātā laukā un segtās 

platībās) 

Pelēkā puve 

Vīnogas Pelēkā puve 

Avenes*, upenes*, ērkšķogas*, 

jāņogas*, kazenes* 

Sakņu un stublāju puve, pelēkā puve 

Krūmmellenes*, dzērvenes* Sakņu un stublāju puve, pelēkā puve 

Zemenes* (atklātā laukā un segtās 

platībās) 

Īstā miltrasa 

Ķirši*, plūmes*, aprikozes*, Pelēkā puve, augļu parastā puve, 
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persiki* kauleņkoku pelēkā puve, mizas 

bakteriālais vēzis 

Bumbieri* Mizas bakteriālais vēzis 

Signum Plūmes, ķirši Kauleņkoku pelēkā puve, augļu 

parastā puve, rūgtā puve, ķiršu 

lapbire  

Zemenes Pelēkā puve, zemeņu miltrasa, 

zemeņu lapu baltplankumainība 

Dzērvenes Vertikālo dzinumu galu atmiršana, 

ogu puves 

Krūmmellenes Lapu un dzinumu bojājumi, dzinumu 

vēzis, ogu puve 

Switch 62.5 WG Zemenes (atklātā laukā un segtās 

platībās) 
Pelēkā puve, zemeņu antraknoze 

Avenes, kazenes (atklātā laukā un 

segtās platībās) 
Pelēkā puve, aveņu mizas plaisāšana  

Syllit 544 SC Ābeles, bumbieres Ābeļu kraupis, bumbieru kraupis 

Ķirši Ķiršu lapbire 

T34 Biocontrol Krūmmellenes*, upenes*, 

jāņogas*, ērkšķogas*, kazenes*, 

avenes*, melnais plūškoks*, 

dzērvenes*, zīdkoks*, zemenes* 

(segtās platībās) 

Sakņu puves 

Krūmmellenes*, avenes*, augļu 

koki stādi* kokaudzētavās (atklātā 

laukā) 

Sakņu puves 

Topas 100 EC Ābeles Ābeļu miltrasa 

Bumbieres Ābeļu miltrasa, bumbieru-kadiķu 

rūsa* 

Upenes, ērkšķogas Ērkšķogu Amerikas miltrasa, ogulāju 

stabiņrūsa*, ogu krūmu kausiņrūsa* 

Vīnogas Īstā miltrasa  

Zemenes (atklātā laukā un segtās 

platībās) 
Zemeņu miltrasa 

Jāņogas* Ogulāju stabiņrūsa, ogu krūmu 

kausiņrūsa 

Ķirši* Ķiršu lapbire 

Zenby Ķirši*, plūmes* Kauleņkoku pelēkā puve  

Plūmes* Augļu parastā puve 

Vīnogas* Pelēkā puve 

Zemenes* (atklātā laukā un segtās 

platībās) 
Pelēkā puve 

Herbicīdi 
Agil 100 EC Ābeles, bumbieres, zemenes, 

avenes, ērkšķogas, upenes, 

jāņogas 

Labības – sārņaugi, parastā 

rudzusmilga, ložņu vārpata, 

daudzgadīgā airene 

Barbarian Biograde 360 Ābeles, bumbieres Nezāles 
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(iepriekš Barbarian 

Biograde 360 š.k.) 

Barbarian Hi-Aktiv 

(iepriekš Barbarian Hi-

Aktiv š.k.) 

Ābeles, bumbieres Nezāles 

Barbarian Super 360 Ābeles, bumbieres Nezāles 

Betanal Zemenes Nezāles 

Centurion Plus Zemenes Labības – sārņaugi, nezāles 

Clinic Up Ābeles, bumbieres Nezāles 

Cliophar 600 SL Zemenes Nezāles 

Credit Xtreme Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes Nezāles 

Devrinols s.k. Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, 

avenes*, krūmmellenes*, 

ābeles*, bumbieres*, plūmes*, 

ķirši*, zemenes* 

Nezāles 

Dominator 480 Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši Nezāles 

Focus Ultra Zemenes, ābeles, bumbieres, 

upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, 

avenes*, krūmmellenes* 

Nezāles, labības-sārņaugi, ložņu 

vārpata 

Fusilade Forte 150 EC Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, 

krūmcidonijas*, smiltsērkšķi*, 

upenes, jāņogas, ērkšķogas, 

krūmmellenes*, dzērvenes*, 

avenes, zemenes 

Nezāles 

Gallup 360-K Ābeles, bumbieres, vīnogulāji, 

ķirši, plūmes 

Nezāles 

Gallup Super 360 Ābeles, bumbieres Nezāles 

Gepard 50 EC Vīnogas*, ābeles*, bumbieres*, 

cidonijas*, parastais mespils* 

Nezāles 

Glyphomax 480 Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši Nezāles 

Graminis Vīnogas*, ābeles*, bumbieres*, 

cidonijas*, parastais mespils* 

Nezāles 

Halvetic Ābeles, bumbieres Nezāles 

Krypt 540 Ābeles, bumbieres, vīnogulāji, 

ķirši, plūmes 

Nezāles 

Kyleo Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes Nezāles 

Landmaster 360 TF Ābeles, bumbieres Nezāles 

Lontrel 72 SG Zemenes Nezāles 

Lontrel 600 SL 
Anulēts 31.12.2021. Krājumu 

izplatīšana līdz 30.06.2022. 

un izlietošana līdz 

30.06.2023. 

Zemenes Nezāles 

Monosate G Ābeles, bumbieres Nezāles 

Nervure Zemenes Nezāles 
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Quick 50 EC Vīnogas*, ābeles*, bumbieres*, 

cidonijas*, parastais mespils* 

Nezāles 

Ouragan System 4 Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, 

smiltsērkšķu* jaunie stādījumi 

Nezāles 

Rodeo FL (iepriekš 

Roundup Flick) 

Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši, 

persiki, aprikozes, jāņogas*, 

upenes*, ērkšķogas*, 

krūmmellenes* 

Nezāles 

Roundup Ultra (iepriekš 

Raundaps Eko š.k.) 

Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, 

jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, 

krūmmellenes* 

Nezāles 

Rosate 360 TF Ābeles, bumbieres Nezāles 

Roundup Flex Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši, 

persiki, aprikozes, jāņogas*, 

upenes*, ērkšķogas*, 

krūmmellenes* 

Nezāles 

Spotlight Plus Zemenes*, Jāņogas*, upenes*, 

ērkšķogas*, krūmmellenes*, 

avenes*, kazenes* 

Nezāles 

Supero Vīnogas*, ābeles*, bumbieres*, 

cidonijas*, parastais mespils* 

Nezāles 

Taifun B Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, 

smiltsērkšķu* jaunie stādījumi, 

jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, 

krūmmellenes*, krūmmellenes* 

(neražojoši stādījumi) 

Nezāles 

Zetrola Ābeles, bumbieres, zemenes, 

avenes, ērkšķogas, upenes, 

jāņogas 

Labības-sārņaugi, parastā 

rudzusmilga, ložņu vārpata, 

daudzgadīgā airene, nezāles 

Insekticīdi 
Acetami 20 SG Ābeles, bumbieres Ābolu tinējs, tinēji, bruņutis, Laputis, 

ābeļu lapu pangodiņš, bumbieru lapu 

pangodiņš, bumbieru ziedu 

smecernieks 

Ķirši Ķiršu muša*, laputis 

Plūmes Laputis, zāģlapsenes 

Acetazol 20 SG Ābeles, bumbieres Ābolu tinējs, tinēji, bruņutis, Laputis, 

ābeļu lapu pangodiņš, bumbieru lapu 

pangodiņš, bumbieru ziedu 

smecernieks 

Ķirši Ķiršu muša*, laputis 

Plūmes Laputis, zāģlapsenes 

Carnadine Extra Ābeles Ābolu tinējs, laputis 

Coragen 20 SC Ābeles, bumbieres Lapu tinēji, ābolu tinējs, pīlādžu 

tīklkode, lapkodes* 

Plūmes Plūmu tinējs, lapu tinēji 

Decis Forte Ābeles, bumbieres Laputis, lapu tinēji, ābeļu ziedu 
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smecernieks, ābolu tinējs, ābolu 

zāģlapsene 

Avenes Avenāju vabole 

Decis Mega Ābeles, bumbieres Laputis,lapu tinēji,ābeļu ziedu 

smecernieks, ābolu tinējs, ābolu 

zāģlapsene 

DiPel DF Ābeles, bumbieres Tinēji, ābolu tinējs 

Plūmes*, ķirši* Plūmju augļu tinējs, augļu koku 

tīklkode 

Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, 

smiltsērkšķi*, kazenes*, 

aronijas*, mežrozītes* 

Rožu lapu tinējs, tinēji 

Zemenes*, avenes*, 

krūmmellenes* (atklātā laukā un 

segtās platībās) 

Rožu lapu tinējs, tinēji 

Fibro Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes Sarkanā augļu koku tīklērce 

Bumbieres Bumbieru lapu blusiņa 

Karate Zeon 5 CS Ābeles, bumbieres Smecernieki, tinēji, zāģlapsenes, 

laputis, ābeļu lapu blusiņa, mazais 

salnas sprīžmetis 

Plūmes, ķirši Smecernieki, plūmju augļu tinējs, 

zāģlapsenes, laputis, mazais salnas 

sprīžmetis 

Mospilan 20 SG Ābeles, bumbieres Ābolu tinējs, tinēji, bruņutis, Laputis, 

ābeļu lapu pangodiņš, bumbieru lapu 

pangodiņš, bumbieru ziedu 

smecernieks 

Ķirši Ķiršu muša, laputis 

Plūmes Laputis, zāģlapsenes 

Movento SC 100 Ābeles Pūkainā ābeļu laputs, rožu-ābeļu 

laputs, komatveida bruņuts, ābeļu 

zaļā laputs, ābeļu lapu pangodiņš 

Bumbieres Bumbieru - madaru laputs, 

komatveida bruņuts, bumbieru lapu 

blusiņa, Laputis, bumbieru lapu 

pangodiņš 

Ķirši, plūmes Laputis, ķiršu muša* 

Zemenes (atklātā laukā un segtās 

platībās) 

Laputis, zemeņu ērce, parastā 

tūklērce* 

Upenes, jāņogas, ērkšķogas*, 

krūmmellenes* 

Laputis, bruņutis, upeņu pumpuru 

ērce*, upeņu dzinumu pangodiņš*, 

parastā tīklērce* 

Smiltsērkšķi* Lapu blusiņas, smiltsērkšķu 

raibspārnmuša 

NeemAzal-T/S Ābeles, cidonijas* Laputis, sprīžmeši, augļu koku 

sarkanā tīklērce * 

Vīnogulāji* (neražojoši stādījumi, 

dēstu un mātes augu stādījumi) 

Laputis, maijvaboles 
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Ķirši*, plūmes* Laputis, ķiršu zāģlapsene, ķiršu 

pumpuru tīklkode, zāģlapsene 

Avenes*, kazenes* Laputis 

Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas* Laputis, jāņogulāju zāģlapsene, 

gaiškāju ērkšķogu zāģlapsene, upeņu 

dzinumu pangodiņš 

Teppeki Ābeles, bumbieres Ābeļu zaļā laputs, rožu-ābeļu laputs, 

bumbieru-madaru laputs 

Ķirši* Persiku laputs, ķiršu-madaru laputs 

Plūmes* Laputis, plūmju-niedru laputs, 

plūmju-apiņu laputs 

Tracer Ābeles, bumbieres, 

krūmcidonijas* 

Ābolu tinējs, lapu tinēji, lapkodes* 

Zemenes (atklātā laukā), 

Zemenes (segtās platībās) 

Tripši, drozofila 

Smiltsērkšķi* Raibspārnu muša 

Avenes*, kazenes*, upenes*, 

jāņogas*, ērkšķogas* (atklātā 

laukā) 

Tripši, drozofila, zāglapsenes, tinēji 

Vertimec 018 EC Zemenes (segtās platībās) Ērces, parastā tīklērce, alotājmušas, 

Kalifornijas tripsis 

Limacīdi 
Gusto Zemenes (atklātā laukā un segtās 

platībās) 
Mīkstgliemeži, kailgliemeži 

Lima Oro Ābeles, bumbieres, jāņogas, 

upenes, ērkšķogas, avenes, 

kazenes 

Kailgliemeži, mīkstgliemeži 

Limgol Ābeles, bumbieres, jāņogas, 

upenes, ērkšķogas, avenes, 

kazenes 

Kailgliemeži, mīkstgliemeži 

Meridian Ābeles, bumbieres, jāņogas, 

upenes, ērkšķogas, avenes, 

kazenes 

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. 

 


