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DiPel ®DF 
 

Insekticīds 

 

Mikroorganismus saturošs zarnu iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai galviņkāpostu, 

Briseles kāpostu, brokoļu, ziedkāpostu, lapu kāpostu, Ķīnas kāpostu, kāļu, rāceņu, 

topinambūru, zirņu, puravu, sīpolu, ķiploku sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, plūmju, 

ķiršu, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, kazeņu, aroniju, smiltsērkšķu un mežrozīšu stādījumos atklātā 

laukā, zemeņu, aveņu un krūmmelleņu stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, tomātu, 

gurķu, paprikas un baklažānu stādījumos segtās platībās, salātu, spinātu un garšaugu un 

krāšņumaugu, dekoratīvo augu un lapu koku (kokaudzētavās) sējumos un stādījumos atklātā 

laukā un segtās platībās. 

 

Aktīvā sastāvdaļa: Bacillus thuringiensis var. kurstaki ABTS-351, 540 g/kg 

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas  

Reģistrācijas klase: 2 

Reģistrācijas numurs: 0760 

Iepakojums: 10x0,5 kg 

Partijas numurs/ izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

 

EUH 208 Satur mikroorganismu Bacillus thuringiensis var. kurstaki (celms ABTS-351). Var 

izraisīt alerģisku reakciju.  

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. 

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/smidzinājumu. 

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU Nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. 

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas 

tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 

pagalmiem un ceļiem. 

 

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - tālruņa Nr.: 112 

 

Uzglabāšana: 

Uzglabāt slēgtā, sausā, vēsā, labi vēdināma noliktavā, oriģinālā iepakojumā, bērniem 

nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra 

no 0° C līdz +25° C.. Neuzglabāt tiešā saules gaismā. 

 

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, uzglabājot neatvērtā, oriģinālā 

iepakojumā.  

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 

Parc d’affaires de Crécy, 10A rue de la Voie 

Lactée 

FR-69370 St. Didier au Mont d’Or, FRANCE 

Tel. +33 478.643.257 

 

Produkta ražotājs: 

Valent BioSciences LLC 

1910 Innovation Way, Suite 100 

Libertyville, IL 60048 U.S.A. 

1-800-323-9597 

Importētājs un izplatītājs Latvijā:   

AGRIMATCO LATVIA SIA 

Tīraines iela 5c, 

  

Aizsargiepakojuma marķējums. 

Label of protective packaging. 
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DiPel ®DF 
 

Insekticīds 

 

Mikroorganismus saturošs zarnu iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai galviņkāpostu, 

Briseles kāpostu, brokoļu, ziedkāpostu, lapu kāpostu, Ķīnas kāpostu, kāļu, rāceņu, 

topinambūru, zirņu, puravu, sīpolu, ķiploku sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, plūmju, 

ķiršu, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, kazeņu, aroniju, smiltsērkšķu un mežrozīšu stādījumos atklātā 

laukā, zemeņu, aveņu un krūmmelleņu stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, tomātu, 

gurķu, paprikas un baklažānu stādījumos segtās platībās, salātu, spinātu un garšaugu un 

krāšņumaugu, dekoratīvo augu un lapu koku (kokaudzētavās) sējumos un stādījumos atklātā 

laukā un segtās platībās. 

 

Aktīvā sastāvdaļa: Bacillus thuringiensis var. kurstaki ABTS-351, 540 g/kg 

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas  

Reģistrācijas klase: 2 

Reģistrācijas numurs: 0760 

Iepakojums: 0,5 kg 

Partijas numurs/ izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

 

EUH 208 Satur mikroorganismu Bacillus thuringiensis var. kurstaki (celms ABTS-351). Var 

izraisīt alerģisku reakciju.  

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. 

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/smidzinājumu. 

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU Nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. 

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas 

tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 

pagalmiem un ceļiem. 

 

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - tālruņa Nr.: 112 

 

Uzglabāšana: 

Uzglabāt slēgtā, sausā, vēsā, labi vēdināma noliktavā, oriģinālā iepakojumā, bērniem 

nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra 

no 0° C līdz +25° C.. Neuzglabāt tiešā saules gaismā. 

 

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, uzglabājot neatvērtā, oriģinālā 

iepakojumā.  

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 

Parc d’affaires de Crécy, 10A rue de la Voie 

Lactée 

FR-69370 St. Didier au Mont d’Or, FRANCE 

Tel. +33 478.643.257 

 

Produkta ražotājs: 

Valent BioSciences LLC 

1910 Innovation Way, Suite 100 

Libertyville, IL 60048 U.S.A. 

1-800-323-9597 

Importētājs un izplatītājs Latvijā:   

AGRIMATCO LATVIA SIA 

Tīraines iela 5c, 

LV- 1058 Rīga, Latvija 

  

Iepakojuma marķējums. 

Label of packaging 
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Pirmā palīdzība 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar 

ziepēm 15 minūtes. Novilkt aptraipīto apģērbu. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalot muti ar ūdeni. Neizsaukt 

vemšanu.  

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā, 

novietot tādā pozā, lai ir viegli elpot, ļaut atpūsties. 

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS 

CENTRU vai ārstu. Ja iespējams, uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. 

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473 

 

Drošības prasības un personāla drošība 

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Strādājot ar 

preperātu aizliegts smēķēt, dzert un ēst. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos 

aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargmasku un gumijas cimdus. Izvairieties ieelpot 

putekļus/smidzinājumu. 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

 

Preparāta raksturojums: 

DiPel ®DF ir mikroorganismus saturošs zarnu iedarbības insekticīds, kurš paredzēts tauriņu 

(Lepidoptera) kāpuru ierobežošanai. 

Preparāts neiedarbojas uz kāpuriem, ar to saskaroties. Lai preparāts iedarbotos, tam jānonāk 

kāpura kuņģī, kas notiek ieēdot apstrādātos augus. 

 

Lietošanas laiks: 

Apstrādi ar DiPel DF veikt, tiklīdz ir parādījušies pirmie kāpuri. Vislabāk apstrādi veikt 

kāpuru aktīvas barošanās laikā. Smidzinājumus atkārtot ar 7-10 dienu intervālu līdz kāpuru 

šķilšanās perioda beigām. Kultūraugu aktīvas augšanas periodā starp apstrādēm ievērot 7 

dienu intervālu.  

Zemāko produkta devu ieteicams lietot kāpuru agrās attīstības stadijās, kamēr tie ir mazi un 

tikai optimālos apstākļos. Īpaši svarīgi, lai temperatūra apstrādes laikā būtu sasniegusi +15° 

C. 

Augstāko devu lieto augstas kaitēkļu invāziju gadījumos, kā arī vēlās kāpuru attīstības 

stadijās.  

Vislabākais efekts tiks sasniegts, ja: 

- apstrādi ar DiPel DF veiks agrās kāpuru attīstības stadijās (kāpuru jutība samazinās, 

palielinoties to vecumam).  

- apstrādi veiks siltā laika periodā, laikā, kad kāpuri aktīvi barojas un līdz ar to tiks uzņemts 

lielāks daudzums preparāta. 

- apstrādi veiks sausā laikā, vēlams pievakarē vai mākoņainā laikā, vēlamais bezlietus periods 

vismaz 6 stundas.  

-apstrādes laikā augi tiks pilnībā noklāti ar darba šķidrumu. 

 

Pūcīšu sekmīgai ierobežošanai apstrāde veicama pirms kāpuru iekļūšanas augos vai augsnē un 

jālieto deva 1.0 kg/ha. 

 

Apstrādājot kultūraugus ar izteiktu vaska kārtu (piemēram, kāpostus), darba šķidrumam 

ieteicams pievienot bezjonu vai silkonveida virsmas aktīvo vielu, lai darba šķidrums labi 

pārklātu auga daļas un saglabātos uz kultūrauga lapām. 
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Lietošanas laiks un devas. 
 

 

Apstrādājamie 

kultūraugi 

Kaitīgais organisms Preparāta 

deva,  

kg/ha 

Apstrādes laiks, 

norādījumi, piezīmes  

Nogaidī-

šanas 

laiks, 

dienās 

Maksimā-

lais 

apstrāžu 

skaits 

sezonā 

Galviņkāposti, 

Briseles kāposti, 

brokoļi, 

ziedkāposti, lapu 

kāposti, Ķīnas 

kāposti, kāļi, 

rāceņi, 

topinmabūri* 

Kāpostu pūcīte 

(Mamestra brassicae), 

kāpostu baltenis (Pieris 

brassiace), rāceņu 

baltenis (Pieris rapae), 

kāpostu cekulkode 

(Plutella xylostella)   

0.5-1.0 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-3 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 8 

Zirņi Zirņu tinēji (Laspeyresia 

spp.), linu pūcīte 

(Autographa gamma) 

0.5-1.0 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-3 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 8 

Puravi, sīpoli*, 

ķiploki* 

Sīpolu lakstu puskode 

(Acrolepiopsis assectella)  

0.5-1.0 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-3 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 8 

Ābeles, 

bumbieres 

Tinēji (Tortricidae), 

ābolu tinējs (Cydia 

pomonella)  

0.5-1.5 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-3 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 8 

Plūmes*, ķirši* Plūmju augļu tinējs 

(Cydia funebrana), augļu 

koku tīklkode 

(Yponomeuta padella)  

0.75-1.5 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 2-5 apstrādes ar 

3-16 dienu intervālu 

- 5 

Upenes*, 

jāņogas*,  

ērkšķogas*, 

smiltsērkšķi*, 

kazenes*, 

aronijas*, 

mežrozītes* 

Rožu lapu tinējs (Archips 

rosana), tinēji 

(Tortricidae) 

0.6 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-2 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 3 

Zemenes*, 

avenes*, 

krūmmellenes* 

(atklātā laukā un 

segtās platībās)  

Rožu lapu tinējs (Archips 

rosana), tinēji 

(Tortricidae) 

0.6 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-2 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 3 

Tomāti, gurķi, 

paprika, 

baklažāni 

(segtās platībās)  

Pūcītes (Helicoverpa 

armigera, Spodoptera 

exigua, Chrysodeixis 

chalcites, Mamestra 

oleracea ) 

0.5-1.0 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-3 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 8 

Salāti, spināti, 

garšaugi* 

(atklātā laukā un 

segtās platībās)  

Pūcītes (Noctuidae)  0.5-1.0 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-3 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 3 
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Krāšņumaugi, 

dekoratīvie 

augi* (atklātā 

laukā un segtās 

platībās)  

Pūcītes (Helicoverpa 

armigera, Spodoptera 

exigua, Chrysodeixis 

chalcites), tinēji 

(Tortricidae)  

0.75-1.0 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-3 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 8 

Lapu koki* 

(kokaudzētavās) 

Pūcītes (Helicoverpa 

armigera, Spodoptera 

exigua, Chrysodeixis 

chalcites), tinēji 

(Tortricidae)  

0.75-1.0 Apsmidzināt, kad 

šķiļas kāpuri. Vienas 

paaudzes kāpuriem 

veikt 1-3 apstrādes ar 

7 dienu intervālu 

- 8 

 

 

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 

51.pantu.  

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas 

paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu 

kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo 

ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem. 

 

Ierobežojumi. 

Lietojot krāšņumaugiem segtajās platībās: izmēģinājumu rezultāti rāda, ka daudziem 

krāšņumaugu veidiem DiPel DF lietošana nerada nakādu kaitējumu, ja tiek ievērotas noteiktās 

devas un lietošanas apstākļi. Lietojot jaunām šķirnēm vispirms ieteicams veikt nelielu testu 

produktu pārbaudot uz dažiem augiem, pirms to lietot visai partijai. 

DiPel DF nedrīkst lietot maisījumā ar fungicīdiem vai mēslošanas līdzekļiem, kas satur varu 

vai hloru, jo tas var nelabvēlīgi ietekmēt baktērijas efektivitāti (hlora līmenis dzeramā ūdens 

apgādē parasti nerada problēmas). 

 

 

Ūdens daudzums:  

No 400 līdz 2000 l/ha. 

Katrai kultūrai tiek izvēlēta atbilstoša smidzināšanas tehnika un ūdens daudzums, lai 

nodrošinātu labu augu daļu pārklājumu. Parasti atklātā laukā tiek izmantoti 400–800 l/ha, bet 

siltumnīcā - 500–2000 l/ha. 

 

Darba šķidruma sagatavošana: 

Pirms smidzināšanas pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka 

smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai iegūtu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā 

daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni un lēnām pievieno 

nepieciešamo DiPel DF daudzumu tvertnē, maisot pievieno atlikušo vajadzīgo ūdens 

daudzumu. Darba šķidrumu atstāj maisīties pāris minūtes. Sagatavot tikai tūlītējai 

izsmidzināšanai nepieciešamo darba šķidruma daudzumu un uzreiz to izlietot. 

 

Rezistences veidošanās riska ierobežošana: 

Rezistences risks izmantojot DiPel DF ir zems.  

Tomēr tā kā nav iespējams paredzēt rezistences izveidošanās riskus, ir ieteicams apstrādes ar 

DiPel DF kombinēt ar citiem augu aizsardzības pasākumiem – bioloģiskiem, augu sekas 

maiņu, vai ķīmiskiem. 

Nepārsniegt ieteicamo apstrāžu skaitu sezonā un ievērot reģistrētās devas.  

Ja nepieciešams veikt vairāk, nekā reģistrētas apstrādes, izmanto insekticīdus ar atšķirīgu 

iedarbības mehānismu, rezistences riska mazināšanai. 

 

 

Tukšais iepakojums: 
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Tukšā tara jāizskalo ar ūdeni 3 reizes un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma 

sagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot atkārtoti. Šo vielu vai produktu un 

iepakojumu likvidēt drošā veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

 

Vides aizsardzības prasības: 

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas 

tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 

pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo 

attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.  

 

Uzglabāšana. 

Uzglabāt slēgtā, sausā, vēsā, labi vēdināma noliktavā, oriģinālā iepakojumā, bērniem 

nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra 

no 0° C līdz +25° C. Neuzglabāt tiešā saules gaismā. 

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, uzglabājot neatvērtā, oriģinālā 

iepakojumā. 

 

Juridiskā atbildība:  

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta 

efektivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, 

smidzināšanas tehnika, u.tml. Produkta ražotājs neatbild par augstāk minētajiem faktoriem. 

Izgatavotājs garantē sava produkta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi 

ieteikumi attiecībā uz produkta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo 

pieredzi. Tā kā produkta uzglabāšana un lietošana ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar 

zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. 


		2021-04-12T08:38:56+0300
	REGĪNA ČŪDERE




