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Cienījamais lauksaimniek!

2022. gads Nordisk Alkali ir bijis ražīgs un sagaidot 2023. gada sezonu sniedzam Jums mūsu
jauno produktu katalogu!
Ir reģistrēti vairāki jauni produkti: īpaši lepojamies ar Zenby – fungicīdu rapsim baltās puves
ierobežošanai. Produkts noteikti iekārojams arī dārzkopībā, kur jauna darbīgā viela iepriecinās ne vienu vien audzētāju un palīdzēs pretrezistences stratēģijas veidošanā un veiksmīgā
ilgtermiņa saimniekošanā.
Lepojamies arī ar Lentagran WP, kuru jau 2022. gada sezonā varēja izmēģināt burkānu, sakņu
pētersīļu, pastinaku un mārrutku audzētāji. Kā jau zināms, Lentagran ir veiksmīgs papildinājums nezāļu ierobežošanas stratēģijā.
Kukurūzas audzētājiem arī labs risinājums - Botiga. Herbicīds, kuru iespējams lietot izvēloties
divas vai vienu apstrādi nezāļu ierobežošanā.
Nācis klāt viens jauns biocīds – Swirr AMP 1 RB. Tas noderēs ierobežojot skudru populāciju
iekštelpās un arā.
Papildināti arī kultūraugu saraksti NeemAzal – T/S un Teppeki lietojumos.
Ābeļdārzu īpašniekiem iesakām Kudos – augu augšanas regulatoru – brīnišķīgi 2022. gada
sezonā pierādīja sevi kā labs un uzticams palīgs.
Pašai Nordisk Alkali kompānijai arī jaunumi. Mums jaunumi mātes uzņēmumā Beļģijā, kur
apvienošanās process ir noslēdzies un uzņēmums no Belchim Crop Protection NV apvienojoties ar uzņemumu Certis Europe B.V. ticis pie jauna nosaukuma Certis Belchim B.V. un ar
saukli: “Augam kopā” - veiksmīgi turpina strādāt. Gaidīsim jaunus produktus un inovatīvus
risinājumus, kurus piedāvāt Jums.
Nordisk Alkali arī jauns logo un arī mēs augam kopā, gan ar mātes uzņēmumu, gan ar jums.

Eiropā un Latvijā jauni izaicinājumi – Zaļais kurss. Kur tas vedīs un kā mums strādāt, to droši
vien redzēsim un sapratīsim tikai darot!

Lai izdodas pielāgoties un turpināt ražot un attīstīties,
Jūsu Nordisk Alkali komanda.
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Ziemāju graudaugi*







Kodne
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Augu augšanas regulators
Fungicīds
Insekticīds

(0,10-0,14 kg/ha)

(0,33-0,65 l/ha)

(0,5 l/ha)

(1,5-4,0 l/ha)

(1,0 l/ha)
®
AZT 250 SC

(0,8-1,0 l/ha)
(0,7*l/ha)

(0,2-0,6* l/ha vai 2x (0,15-0,3)* l/ha)

kvieši un tritikāle
(1,0* l/ha)

(0,125-0,250 l/ha)

(0,015 kg/ha)

(2,0 l/t)

(0,6-0,8 l/ha)

(2,0* vai 2,5* l/t)

Prepper

(2,5 l/ha)

(2,0 l/t)

BBCH

00

10-12

13

21-29

30

31

32

37

39

50

55

61

65

77

92

6

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes
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Graudaugu sējumiem pavasarī







(0,10-0,14 kg/ha)

Kodne
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Augu augšanas regulators
Fungicīds
Insekticīds

(0,33-0,65 l/ha)

(0,5 l/ha)

(1,0 l/ha)
®
AZT 250 SC

(0,8-1,0 l/ha)
(0,7* l/ha)

(0,2-0,6* l/ha vai 2x (0,15-0,3)* l/ha)

kvieši un tritikāle (1,0* l/ha)

(0,01 kg/ha)
(2,0 l/t)
(0,46-0,6 l/ha)
(2,0* vai 2,5* l/t)
(2,25 l/ha)

Prepper

(2,0 l/t)
(0,01 kg/ha)

7

24/11/2022 15:44:50

BBCH

00

10-12

13

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes

21-29

30

31

32

37

39

50

55

61

65

77

92
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Ziemas un vasaras rapsis*






vasaras rapsis

Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Augu augšanas regulators
Fungicīds
Limacīds

(0,5 l/ha)

(0,7 l/ha)

ziemas rapsis
(0,5 l/ha)

(0,7 l/ha)

®
AZT 250 SC

(0,8-1,0 l/ha)

(0,5 l/ha)
(0,75 l/ha)

ZENBY

(1,0* vai 1,0-1,5* l/ha)

(0,8 l/ha)

(0,3-0,6 l/ha)
(7** kg/ha)

rudenī

(0,5 l/ha)

pavasarī

(2,0 - 2,25 l/ha)

00-09 10

11-13

14-18

30

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes / ** - atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā

33

50

60

65

70

80-90
8

BBCH
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(1,5 l/ha)
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Kukurūza*
 Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
 Herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
(0,67-1,0 vai 0,5+0,5* l/ha)

(0,75* vai 0,5+0,5* l/ha)

(1,5 l/ha)

(0,75* vai 0,5+0,25* l/ha)

9
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BBCH

00

03

05

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes

10

11

12

13

14

15

16

30-39

51-69

71-89
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Kartupeļi*





Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Fungicīds
Insekticīds

(0,5 l/ha)

(0,4 l/ha)

®

(0,5 l/ha)

AZT 250 SC

(0,16 kg/ha)
(10** l/ha)

(2,5** l/ha)

(1,5 l/ha)

(2,0 l/ha)

0-9

10

11-13

20

30

40

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes / ** - atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā

50

60

66

68

69

80

91

93

97

10

BBCH
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ID1960_Product Catalogue 2023 - Latvia.indd 11

Zemenes*
 Fungicīds
 Limacīds
 Insekticīds

segtās platībās

Prolectus

ZENBY

(1,2 kg/ha)

(1,2 l/ha)

(0,6** kg/ha)

(0,6** kg/ha)

(7** kg/ha)
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BBCH

08-12

14

41

45

57

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes / ** - atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā

61

65

81

87

92

24/11/2022 15:44:53

Ābeles, bumbieres*
 Fungicīds
 Insekticīds
 Augu augšanas regulators

(0,2 l/ha)

(0,14 kg/ha)

(20**-30** l/ha)

(2,0**-3,0** l/ha)

(2,0**-3,0** l/ha)

(0,5-1,5** kg/ha)

00-09 10

09
11-13

14-18

53

10
30

33

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes

56

55
50

60

65

59
70

65

69

71

74

78

81

00

85

80-90

12

00
BBCH

(1,25 kg/ha)
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(1,25 kg/ha)
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Lapu dārzeņi, kuri veido galvas* (galviņkāposti, Briseles kāposti)






Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Fungicīds
Insekticīds
Limacīds

(0,14 kg/ha)

(2,0**-3,0** l/ha)

(0,5-1,0** kg/ha)

(0,5-2,0* kg/ha)
®
AZT 250 SC

(0,8 l/ha)

(0,5 l/ha)

(1,875 l/ha)

(7** kg/ha)

13
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BBCH

10 10
00-09

13
11-13

14-18

15 30

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes / ** - atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā

33 19

50

60 45

65

70

49

80-90
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Lapu dārzeņi, kuri neveido galvas* (ziedkāposti, brokoļi)






Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Fungicīds
Insekticīds
Limacīds
(0,5-1,0** kg/ha)

(0,5-1,0* vai 0,5-2,0* kg/ha)
®
AZT 250 SC

(0,8 l/ha)

(1,875 l/ha)

(0,5 l/ha)

10
00-09
10 13 11-13

15
14-18

30

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes / ** - atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā

19

33

50

45

60

65 49

70

80-90
14

BBCH
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®

Burkāni

*

AZT 250 SC

 Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
 Fungicīds
 Limacīds

(0,8 l/ha)

(0,5 l/ha)

(0,5 kg/ha)

(7** kg/ha)

BBCH

00-09
00 10 0911-13

14-18
10

30
12

15

24/11/2022 15:44:56

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes / ** - atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā

33

13

50

60
43

65

70 49

80-90
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Zirņi*

(0,14 kg/ha)

Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
Insekticīds
Fungicīds
Limacīds
(0,5-1,0** kg/ha)
(7** kg/ha)

®
AZT 250 SC

(0,8 l/ha)

07 10 10 11-13
00-09
11-13

31-37
14-18

* - skatīt pievienotās lietošanas norādes / ** - atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā

59
30

33

65

50

8160

65

89

70

80-90
16

BBCH
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(0,75-1,0* kg/ha vai 0,5* kg/ha)

Augu augšanas regulatori
1,4SIGHT®
Augu augšanas regulators
Augu augšanas regulators kartupeļu miera perioda pagarināšanai un asnu veidošanās novēršanai.
Darbīgā viela: 1,4-dimetilnaftalīns, 993,7 g/l
Reģistrācijas Nr.: 0738
Preparatīvā forma: koncentrāts izsmidzināšanai
Lietošanas laiks un devas
Lietošana: 1,4SIGHT® drīkst lietot TIKAI karstai vai aukstai izsmidzināšanai ar speciāla smidzināšanas aparāta
palīdzību, kas ļauj precīzi kontrolēt un regulēt caurlaides spēju lietošanas laikā. Pēc apstrādāšanas noliktavas telpām
jābūt slēgtām 24-48 stundas.
Lietošanas laiks: 1,4SIGHT® var lietot jebkurā laikā pēc kartupeļu ievietošanas noliktavas telpās, kad kartupeļi ir
sausi. Ideālais apstrādes laiks: pirms asnu veidošanās. Apstrāde iespējama pirms, brūču dziedēšanas laikā vai pēc
tās.
apstrādājamā
kultūra
Kartupeļi
(pārtikai,
pārstrādei)

deva,
l/ha

0,02

apstrādes laiks
Izmiglot ar speciālu iekārtu tieši kartupeļu
glabāšanas telpā, pēc kartupeļu iepildīšanas
glabātuvē, ar intervālu 28-42 dienas, pirms asnu
parādīšanās kartupeļu bumbuļiem

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu skaits
sezonā

30

6

Reģistrācijas īpašnieks: DormFresh Ltd.

ARTINA EC
Augu augšanas regulators
Augu augšanas regulators ziemas un vasaras rapša sējumos.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l
Reģistrācijas numurs: 0653
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Rapša sējumos Artina EC darbojas ne tikai kā augšanas regulators, bet arī, kā fungicīds.
Lietots rudenī, ziemas rapša 4-6 lapu stadijā (AS 14-16), uzlabo ziemas rapša pārziemošanas spējas, noturot
augšanas punktu tuvāk augsnei, veicina sakņu sistēmas veidošanos, uzlabojot augu vitalitāti, kā arī ierobežojot
slimību izplatību.
Artina EC lietots augstražīgos sējumos, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzama galvenā ziedkopa
(AS 31-55), novērš stublāju lūšanu un uzlabo veldres noturību, kā arī ierobežo krustziežu sausplankumainību
(Alternaria brassicae).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,5

Apsmidzināt sējumus rudenī kultūrauga 4-6 lapu
stadijā (AS 14-16)

0,5

Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stublāja
pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas
galvenās ziedkopas (AS 31-55)

Ziemas rapsis

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu skaits
sezonā

56

1

18
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apstrādājamā
kultūra

deva,
l/ha

Vasaras rapsis

0,5

apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus, sākot ar stublāja
pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas
galvenās ziedkopas (AS 31-55)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu skaits
sezonā

56

1

Maksimālais apstrāžu skaits ziemas rapša un vasaras rapša sējumos, neatkarīgi no lietošanas mērķa: viena reize
veģetācijas periodā.
Savietojamība
Artina EC rapša sējumos var lietot maisījumos ar herbicīdiem Butisan Kombi, Butisan Avant, Clamox, kā arī ar lapu
mēslojumu, ja sakrīt optimālie lietošanas termiņi.
Bezlietus periods. 1 - 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

KUDOS
Augu augšanas regulators
Augu augšanas regulators veģetatīvo dzinumu saīsināšanai ābeļu stādījumos.
Darbīgā viela: kalcija proheksadions, 100 g/kg
Reģistrācijas numurs: 0757
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Produkta apraksts
Kudos sastāvā esošā darbīgā viela - kalcija proheksadions inhibē giberilīnskābes biosintēzi, kā rezultātā saīsinās
posmi starp pumpuriem, samazinās veģetatīvo dzinumu augšana. Rezultātā tiek panākta labāka gaisa cirkulācija un
gaismas iekļūšana vainagā, kā arī ir nepieciešams mazāk pūļu koku apgriešanai.
Spēcīgāka dzinumu augšanas samazināšana tiek panākta agrākas apstrādes gadījumā, tāpēc pirmo apstrādi veic,
kad jaunie dzinumi ir no 2 līdz 5 cm gari.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

Ābeles

deva,
kg/ha

1,25

apstrādes laiks
Apsmidzināt stādījumu, sākot ar kultūrauga
ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS
60-69), atkārtotu apstrādi var veikt pēc 3 līdz
5 nedēļām, līdz augļi sasnieguši pusi no šķirnei
raksturīgā augļu lieluma un nokarājas uz leju (AS
75)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu skaits
sezonā

55

2

Darba šķidruma daudzums: 500 l/ha uz vienu vainaga metru.
Lietošanas ieteikumi
Nelietot augļu dārzos, kur audzē “Koksa” un “Bramley” ābeļu šķirnes.
Smidzinājumu veikt aktīvas augšanas laikā uz sausām ābelēm. Smidzinājumu neveikt uz augiem stresa apstākļos. Ja
gaisa temperatūra pārsniedz +22°C vai ir zems relatīvais gaisa mitrums, produktu ieteicams lietot vakarā.
Smidzināmā šķidruma tilpums jāpielāgo koku augstumam un to stādīšanas blīvumam, kā arī izmantotajam
smidzinātājam. Izmantojiet pareizi kalibrētu smidzinātāju, lai iegūtu viendabīgu un pilnīgu lapu pārklājumu bez
šķidruma zudumiem.
Izvairieties no smidzinājuma novirzīšanās uz blakus esošiem kultūraugiem.
Apsmidzinātajā teritorijā ieiet tikai tad, kad produkts pilnībā nožuvis.

19
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Savietojamība
Nejaukt kopā ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, ieskaitot augšanas regulatorus vai mēslošanas līdzekļus. Īpaši
nelietojiet kopā ar lapu mēslošanas līdzekļiem, kas satur kalcija vai giberilīna produktus. Gadījumā, ja tiek izmantoti
produkti, kas satur giberilīnus, ieteicams Kudos lietot ievērojot vismaz 3 dienu intervālu.
Bezlietus periods. 4 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Fine Agrochemicals Ltd.

MOXA
Augu augšanas regulators
Augu augšanas regulators ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu un
auzu sējumos, kā arī stiebrzāļu sēklu laukos.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l
Reģistrācijas numurs: 0562
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Moxa ir augu augšanas regulators, kas samazina kultūrauga augumu, var palīdzēt ierobežot veldres veidošanos
un nosargāt ražu visa veida kviešu (t.sk. cietie kvieši), miežu, auzu, tritikāles, rudzu sējumos un stiebrzāļu sēklu
laukos. Produkts tiek uzņemts ar auga lapām un dzinumiem un nonāk augšanas punktos, kur iedarbojas uz augšanas
hormona giberilīna biosintēzi. Tas ietekmē šūnu augšanu un rezultātā kultūraugam attīstās īsāks un spēcīgāks
augums.
Lietošanas ieteikumi
Moxa lieto uz aktīvi augošiem kultūraugiem labos augšanas apstākļos – bagātīgi mēslotos sējumos un ar pietiekošu
mitruma nodrošinājumu.
Vislabākais rezultāts tiks panākts veicot apstrādi uz sausa kultūrauga, pie stipras gaismas intensitātes (skaidras
debesis vai nedaudz mākoņains laiks).
Optimālā gaisa temperatūra, apstrādes brīdī, ir +10°C, bet var lietot jau no +8°C.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamie
kultūraugi

deva,
l/ha

apstrādes laiks

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais apstrāžu
skaits sezonā

0,2-0,4

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 25-39)

-

1

0,15

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 25-39), dalītā apstrādē.
Intervāls starp apstrādēm 7 dienas

-

2

0,4-0,6

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 25-39)

-

1

0,3

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 25-39), dalītā apstrādē.
Intervāls starp apstrādēm 7 dienas

-

2

0,5-0,6

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 25-39)

-

1

0,25

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 25-39), dalītā apstrādē.
Intervāls starp apstrādēm 7 dienas

-

2

Ziemas un
vasaras kvieši

Ziemas un
vasaras mieži

Rudzi
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apstrādājamie
kultūraugi

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,4-0,6

0,25

Ziemas un
vasaras tritikāle

0,3
Auzas
0,15

Stiebrzāles sēklai
(pļavas auzene,
sarkanā auzene,
timotiņš, ganību
airene)

0,4-0,8

0,4

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais apstrāžu
skaits sezonā

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 25-39)

-

1

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 25-39), dalītā apstrādē.
Intervāls starp apstrādēm 7 dienas

-

2

Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai
(AS 25-32)
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai
(AS 25-32), dalītā apstrādē. Intervāls starp
apstrādēm 7 dienas
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
pirmā mezgla stadijas līdz vārpskaras
piebriešanas karoglapas makstī fāzes
beigām (AS 31-49)
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga
pirmā mezgla stadijas līdz vārpskaras
piebriešanas karoglapas makstī fāzes
beigām (AS 31-49), dalītā apstrādē.
Intervāls starp apstrādēm 7 dienas

-

1

2
1
2

Ierobežojumi
Nelietot pēc salnas vai, ja gaidāma salna vai lietus, vai, ja augs ir mitrs. Nelietot temperatūrās virs +24°C.
Neizsmidzināt uz kultūraugiem, kas cieš no stresa, pārmērīga mitruma, kaitēkļu uzbrukuma, slimībām vai salnu
bojājumiem.
Apstrādāto stiebrzāļu salmus nedrīkst lietot lopbarībai, ja apstrāde veikta pēc stadijas AS 33.
Pēckultūras
Pēc Moxa lietošanas nav ierobežojumu attiecībā uz pēckultūru izvēli.
Savietojamība
Var veidot tvertnes maisījumus ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem sakrīt lietošanas laiks. Nejaukt kopā ar
vairāk kā vienu produktu. Pirms apstrādes veikt nelielu sajaukšanas testu.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.
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Fungicīdi
ARTINA EC
Fungicīds
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un
vasaras tritikāles, rudzu un auzu sējumos.
Fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l
Reģistrācijas numurs: 0653
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Artina EC ir sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds. Darbīgā viela metkonazols ātri iekļūst augā un
pārvietojas virzienā uz augšu. Lai sasniegtu vislabāko efektivitāti, Artina EC jālieto profilaktiski vai arī, parādoties
pirmajām slimības pazīmēm.
Lietots rapša ziedēšanas laikā, Artina EC ierobežo visas nozīmīgākās rapša stublāju, lapu un pāksteņu slimības,
ieskaitot potenciāli bīstamāko – balto puvi.
Iedarbības spektrs
Kaitīgais organisms

Ziemas un
vasaras
kvieši

Kviešu lapu
pelēkplankumainība
(Septoria tritici)

XXX

XXX

Kviešu plēkšņu
plankumainība
(Septoria nodorum)

XX

XX

Brūnā rūsa
(Puccinia recondita)

XXX

XXX

XXX

Dzeltenā rūsa
(Puccinia striiformis)

XXX

XXX

XXX

Miežu pundurrūsa
(Puccinia hordei)
Kviešu
dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici –
repentis)

Ziemas un
vasaras
mieži

XXX

XX

Rudzi

Ziemas un
vasaras
rapsis

XX

XX

Stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis)

XX

Auzu lapu
brūnplankumainība
(Pyrenophora avenae)

Krustziežu sausā puve
(Phoma lingam)

Ziemas un
vasaras
tritikāle

XXX

Miežu lapu
tīklplankumainība
(Pyrenophora teres)

Vārpu fuzarioze
(Fusarium spp.)

Auzas

XX

XX
XX

XX
XXX

Baltā puve
(Sclerotinia sclerotiorum)

XX

Krustziežu
sausplankumainība
(Alternaria brassicae)

XX

XXX - efektivitāte > 80%
XX - efektivitāte 60 - 80%
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Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

Ziemas un
vasaras kvieši

kaitīgais organisms
Kviešu lapu pelēkplankumainība
(Septoria tritici), kviešu plēkšņu
plankumainība (Septoria
nodorum), brūnā rūsa (Puccinia
recondita), dzeltenā rūsa
(Puccinia striiformis), kviešu
lapu dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici-repentis)

Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

Ziemas un
vasaras mieži

Ziemas un
vasaras
tritikāle

Miežu lapu tīklplankumainība
(Pyrenophora teres), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis),
pundurrūsa (Puccinia hordei),
dzeltenā rūsa (Puccina
striiformis)
Kviešu lapu pelēkplankumainība
(Septoria tritici), kviešu plēkšņu
plankumainība (Septoria
nodorum), brūnā rūsa (Puccinia
recondita), dzeltenā rūsa
(Puccinia striiformis), kviešu
lapu dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici-repentis)

Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

Rudzi

Auzas

Stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis),
brūnā rūsa (Puccinia recondita),
dzeltenā rūsa (puccinia
striiformis)

Auzu lapu brūnplankumainība
(Pyrenophora avenae)

deva,
l/ha

0,7

apstrādes laiks

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no vārpas piebriešanas
karoglapas makstī fāzes
sākuma līdz ziedēšanas
beigām (AS 40-69)

1,0

Apsmidzināt sējumus,
profilaktiski slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākot ar
kultūraugu ziedēšanas
sākumu līdz ziedēšanas
beigām (AS 61-69)

0,7

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no vārpas piebriešanas
karoglapas makstī fāzes
sākuma līdz ziedēšanas
beigām (AS 40-69)

0,7

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no vārpas piebriešanas
karoglapas makstī fāzes
sākuma līdz ziedēšanas
beigām (AS 40-69)

nogaidīšanas
laiks, dienās

35

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

1

35

1

35

1

1,0

Apsmidzināt sējumus,
profilaktiski slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākot ar
kultūraugu ziedēšanas
sākumu līdz ziedēšanas
beigām (AS 61-69)

0,7

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no vārpas piebriešanas
karoglapas makstī fāzes
sākuma līdz ziedēšanas
beigām (AS 40-69)

35

1

0,7

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no skaras piebriešanas
karoglapas makstī fāzes
sākuma līdz ziedēšanas
beigām (AS 40-69)

35

1
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Krustziežu sausā puve
(Phoma lingam), krustziežu
sausplankumainība (Alternaria
brassicae)

deva,
l/ha

0,5

Ziemas rapsis
Baltā puve (Sclerotinia
sclerotiorum), krustziežu
sausplankumainība (Alternaria
brassicae)

Krustziežu sausplankumainība
(Alternaria brassicae)

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no kultūrauga 4 lapu
stadijas līdz ziedēšana
sākumam (AS 14-60)

0,7

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski kultūrauga
pilnas ziedēšanas stadijā
kad 50-60% ziedu
atvērušies (AS 63-65)

0,5

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no kultūrauga sāndzinumu
veidošanās fāzes sākuma
līdz ziedēšana sākumam
(AS 21-60)

Vasaras
rapsis
Baltā puve (Sclerotinia
sclerotiorum), krustziežu
sausplankumainība (Alternaria
brassicae)

apstrādes laiks

0,7

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

56

1

56

1

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski kultūrauga
pilnas ziedēšanas stadijā,
kad 50-60% ziedu
atvērušies (AS 63-65)

Savietojamība
Artina EC graudaugu sējumos var lietot maisījumos ar augšanas regulatoriem Medax Top un Terpal, fungicīdu
Flexity.
Var lietot maisījumā ar Conclude AZT 250 SC, Protendo 300 EC, Patel 300 EC.
Bezlietus periods. 1 - 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

CONCLUDE AZT 250 SC
Fungicīds
Plaša iedarbības spektra sistēmas iedarbības fungicīds plankumainību, rūsu un citu slimību ierobežošanai ziemas
un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un tritikāles sējumos. Un krustziežu sausplankumainības un bal
tās puves ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos, kā arī slimību ierobežošanai tomātu, paprikas, gurķu un
kabaču (arī cukīni) stādījumos segtās platībās, zirņu, pupu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu,
Ķīnas kāpostu, sīpolu, puravu, burkānu, seleriju (sakņu un kātu), kartupeļu, pētersīļu (sakņu), pastinaku, kāļu, rāceņu,
ķiploku, ķirbju, meloņu, arbūzu, salātu sējumos un stādījumos, kā arī krāšņumaugos, krizantēmu stādījumos, skuju
un lapu kokiem kokaudzētavās, golfa laukumos un zālienos.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l
Reģistrācijas numurs: 0717
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Conclude AZT 250 SC satur darbīgo vielu azoksistrobīns. Azoksistrobīns ir strobilurīnu fungicīds, kurš nodrošina
aizsardzību pret plašu graudaugu, dārzeņu un krāšņumaugu slimību spektru. Tam piemīt sistēmiska, translamināra
un aizsargājoša iedarbība. Tam raksturīga izplatīšanās virspusēju izgarojumu veidā un pārvietošanās (kustība) uz
auga virsmas; iekļūšana auga audos un translamināra pārvietošanās. Azoksistrobīns nomāc sporu dīgšanu un sēnes
micēlija attīstību uz auga virsmas, kā arī haustoriju veidošanos auga epidermas šūnās. Bioķīmiski azoksistrobīns
nomāc sēņu šūnu mitohondriju elpošanu un kavē elektronu pārvietošanos sēņu šūnās.
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Conclude AZT 250 SC efektivitāte, deva 0,8-1,0 l/ha
Kaitīgais organisms

Ziemas un
vasaras
kvieši

Kviešu plēkšņu
plankumainība
(Septoria nodorum)

XXX

Brūnā rūsa
(Puccinia recondita)

XXX

Dzeltenā rūsa
(Puccinia striiformis)

XXX

Ziemas un
vasaras
mieži

XXX

Pundurrūsa
(Puccinia hordei)

XXX

Miežu lapu
tīklplankumainība
(Pyrenophora teres)

XXX

Stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis)

XX

Tritikāle

Rudzi

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

Ziemas un
vasaras
rapsis

Krusziežu
sausplankumainība
(Alternaria braassicae)

XX

Baltā puve
(Sclerotinia sclerotiorum)

XX

Kartupeļu lapu
sauspankumainība*
(Alternaria solani)

Kartupeļi

XXX

*deva kartupeļiem – 0,5 l/ha
XXX - efektivitāte > 80%
XX - efektivitāte 60 - 80%
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Ziemas un
vasaras kvieši

Brūnā rūsa (Puccinia
recondita), dzeltenā rūsa
(Puccinia striiformis), kviešu
plēkšņu plankumainība
(Septoria nodorum)

Ziemas un
vasaras mieži

Pundurūsa (Puccinia
hordei), miežu lapu
tīklplankumainība
(Pyrenophora teres),
dzeltenā rūsa (Puccinia
striiformis), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis)

Rudzi

Brūnā rūsa (Puccinia
recondita), dzeltenā
rūsa (Puccinia
striiformis), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,8–1,0

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot ar kultūrauga
stiebrošanas sākumu līdz
ziedēšanas beigām (AS
30–69)

35

1

0,8–1,0

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot ar kultūrauga
stiebrošanas sākumu līdz
ziedēšanas beigām (AS
30–69)

35

1

0,8–1,0

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot ar kultūrauga
stiebrošanas sākumu līdz
ziedēšanas beigām (AS
30–69)

35

1

deva,
l/ha

apstrādes laiks
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Tritikāle

Brūnā rūsa (Puccinia
recondita), dzeltenā
rūsa (Puccinia
striiformis), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis)

Ziemas rapsis,
vasaras rapsis

Ziemas rapsis,
vasaras rapsis

Krustziežu
sausplankumainība
(Alternaria brassicae)

Baltā puve (Sclerotinia
sclerotiorum)

Kartupeļi

Kartupeļu lapu
sausplankumainība
(Alternaria solani)

Zirņi (svaigam
patēriņam ar/
bez pākstīm,
graudiem)
pupas (svaigam
patēriņam ar/
bez pākstīm,
graudiem)

Zirņu gaišplankumu iedegas
(Ascpchyta pisi), zirņu
tumšplankumu iedegas
(Mycosphaerella pinodes),
zirņu īstā miltrasa (Erysiphe
pisi), zirņu neīstā miltrasa
(Prerenospora vicae sp.
pisi), zirņu rūsa (Uromyces
pisi)

Galviņkāposti,
ziedkāposti,
brokoļi

Kāpostu sausplankumainība
(Alternaria brassicae,
A. brassicicola),
krustziežu neīstā miltrasa
(Peronospora parasitica),
krustziežu īstā miltrasa
(Erysiphe cruciferarum),
krustziežu baltkreves
(Albugo candida)

Pekinas
kāposti, Ķīnas
kāposti

Kāpostu sausplankumainība
(Alternaria brassicae,
A. brassicicola),
krustziežu neīstā miltrasa
(Peronospora parasitica),
krustziežu īstā miltrasa
(Erysiphe cruciferarum),
krustziežu baltkreves
(Albugo candida)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

35

1

21

1

0,8–1,0

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot ar kultūrauga
stiebrošanas sākumu līdz
ziedēšanas beigām (AS
30–69)

0,8–1,0

Apsmidzināt, parādoties
slimības pirmajām
pazīmēm, sākot ar rapša
ziedēšanas sākumu līdz
ziedēšana beigām (AS
60–69)

0,8–1,0

Apsmidzināt profilaktiski,
slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos,
sākot ar rapša ziedēšanas
sākumu līdz ziedēšanas
vidum, kad galvenajā
ziedkopā atvērušies 50–
60% ziedu (AS 60–65)

0,5

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
ar kultūrauga bumbuļu
aizmetņu veidošanas
sākumu līdz bumbuļi
sasnieguši 60–70% no
paredzamās masas (AS
40–47)

7

2

0,8

Apsmidzināt, parādoties
slimības pirmajām
pazīmēm, sākot ar pirmo
ziedpumpuru parādīšanos
līdz ziedēšanas beigām
(AS 51–69)

14

1

0,8

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
slimības pazīmēm, sākot
ar sešu lapu stadiju
līdz kultūrauga galviņa
sasniegusi šķirnei
raksturīgo lielumu un
formu (AS 16–49)

14

1

0,8

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
ar kultūrauga sešu lapu
stadiju līdz kultūraugam
izveidojusies 80% šķirnei
raksturīgā lapu masa (AS
16–48)

21

1
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Selerijas
(sakņu),
pētersīļi
(sakņu),
pastinaki

Seleriju lapu
gaišplankumainība
(Septoria apiicola), burkānu
lapu sausplankumainība
(Alternaria dauci),
čemurziežu īstā miltrasa
(Erysiphe heraclei), burkānu
lapu brūnplankumainība
(Cercosporium
carotae), seleriju lapu
brūnplankumainība
(Cercospora apii), seleriju
rūsa (Puccinia apii)

Selerijas (kātu)

Seleriju lapu
gaišplankumainība
(Septoria apiicola), burkānu
lapu sausplankumainība
(Alternaria dauci),
čemurziežu īstā miltrasa
(Erysiphe heraclei), burkānu
lapu brūnplankumainība
(Cercosporium
carotae), seleriju lapu
brūnplankumainība
(Cercospora apii), seleriju
rūsa (Puccinia apii)

Kāļi, rāceņi

Lapu sauspalnkumainības
(Alternaria spp.)

Burkāni

Burkānu lapu
sausplankumainība
(Alternaria dauci),
čemurziežu īstā miltrasa
(Erysiphe heraclei), burkānu
lapu brūnplankumainība
(Cercospora carotae)

Sīpoli, ķiploki*

Sīpolu neīstā miltrasa
(Peronospora destructor),
lapu plankumainība
(Alternaria porri), sīpolu
kakla puves (Botryotinia
squamosa, Botrytis alli),
rūsas (Puccinia spp.)

Ķirbji*,
melones*,
arbūzi*

Ķirbjaugu īstā miltrasa
(Erysiphe cichoracearum),
kvēpainā miltrasa
(Sphaerotheca fuliginea)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,8

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
slimības pazīmēm,
sākot ar kultūrauga
saknes attīstības sākumu
līdz sakne izveidojusi
raksturīgo formu un
diametru (AS 40–49)

14

1

0,8

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
slimības pazīmēm,
sākot ar kultūrauga kātu
veidošanas sākumu līdz
tie sasnieguši šķirnei
raksturīgo lielumu (AS
41–49)

14

1

0,8

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
ar kultūrauga saknes
attīstības sākumu līdz
sakne izveidojusi šķirnei
raksturīgo formu un
diametru (AS 40–49)

14

1

0,8

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga saknes
attīstības sākumu līdz
sakne izveidojusi šķirnei
raksturīgo formu un
diametru (AS 40–49)

14

1

0,8

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos vai parādoties
pirmajām slimības
pazīmēm, sākot ar sešu
lapu stadiju līdz 50% lapu
noliekušās (AS 16–48)

14

1

0,8

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot ar kultūrauga
sešu lapu stadiju līdz
augļi sasnieguši šķirnei
raksturīgo lielumu un
formu (AS 16–79)

3

1

deva,
l/ha

apstrādes laiks
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Puravi

Sīpolu rūsa (Puccinia
allii), melnais sodrējums
(Cladosporium allii), lapu
plankumainība (Alternaria
porri), puravu neīstā
miltrasa (Phytophthora
porri)

Gurķi, kabači
(arī cukīni)
(segtās
platībās)

Gurķi, kabači
(arī cukīni)
(segtās
platībās)

Tomāti (segtās
platībās)

Tomāti,
paprika*
(segtās
platībās)

Salāti* (atklātā
laukā)

Salāti* (segtās
platībās)

Gurķu neīstā miltrasa
(Pseudoperonospora
cubensis)

Ķirbjaugu īstā miltrasa
(Erysiphe cichoracearum),
kvēpainā miltrasa
(Sphaerotheca
fuliginea), gurķu
kraupis (Cladosporium
cucumerinum), gurķu
stublāju iedegas (Didymella
bryoniae),

Tomātu augļu brūnā puve
(Phytophthora infestans)

Tomātu īstā miltrasa
(Oidium lycopersici),
tomātu lapu brūnais
pelējums (Cladosporium
fulvum), tomātu lapu
sausplankumainība
(Alternaria solani)

Salātu neīstā miltrasa
(Bremia lactucae) dīgstu
melnkāja (Rhizoctonia
solani)

Salātu neīstā miltrasa
(Bremia lactucae), dīgstu
melnkāja (Rhizoctonia
solani)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,8

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga stublāja
veidošanas sākumu līdz
tas sasniedzis šķirnei
raksturīgo diametru (AS
41–49)

0,08%
darba
šķidrums

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos vai parādoties
pirmajām slimības
pazīmēm, sākot ar
kultūrauga sešu lapu
stadiju līdz augļi
sasnieguši šķirnei
raksturīgo lielumu un
formu (AS 16–79)

0,08%
darba
šķidrums

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
slimības pazīmēm,
sākot ar kultūrauga
sešu lapu stadiju līdz
augļi sasnieguši šķirnei
raksturīgo lielumu un
formu (AS 16–79)

0,08%
darba
šķidrums

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos vai parādoties
pirmajām slimības
pazīmēm, sākot ar
kultūrauga sešu lapu
stadiju līdz augļi pilnīgi
gatavi (AS 16–89)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

21

1

3

2

3

2

0,08%
darba
šķidrums

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga sešu lapu
stadiju līdz augļi pilnīgi
gatavi (AS 16–89)

0,8

Apsmidzināt sējumus vai
stādījumus, parādoties
slimības pirmajām
pazīmēm, sākot ar
sešu lapu stadiju līdz
izveidojies kultūrauga
šķirnei raksturīgais
lapojuma lielums (AS
16–49)

14

1

0,8

Apsmidzināt sējumus vai
stādījumus, parādoties
slimības pirmajām
pazīmēm, sākot ar
sešu lapu stadiju līdz
izveidojies kultūrauga
šķirnei raksturīgais
lapojuma lielums (AS
16–49)

14

2
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Skuju koki
kokaudzētavās

Skujbire (Lophodermium
spp.)

Lapu koki
kokaudzētavās

Rūsas (Puccinia spp.), bērzu
tumšbrūnā plankumainība
(Marssonina betulae),
sausplankumainības
(Alternaria spp.), īstā
miltrasa (Erysiphe spp.),
iedegas (Colletotrichum
spp.), lapu plankumainības
(Cercospora spp.)

Krāšņumaugi
(atklātā laukā)

Rūsas (Puccinia spp.),
sausplankumainības
(Alternaria spp.), īstā
miltrasa (Erysiphe spp.),
iedegas (Colletotrichum
spp.), lapu plankumainības
(Cercospora spp.)

Krāšņumaugi
(segtās
platībās)

Rūsas (Puccinia spp.),
sausplankumainības
(Alternaria spp.), īstā
miltrasa (Erysiphe spp.),
iedegas (Colletotrichum
spp.), lapu plankumainības
(Cercospora spp.)

Krizantēmas*
(atklātā laukā)

Krizantēmu baltā rūsa
(Puccinia horiana)

Krizantēmas*
(segtās
platībās)

Krizantēmu baltā rūsa
(Puccinia horiana)

Zāliens, zāliens
golfa laukumā

Fuzarioze (Fusarium spp.)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,8 vai
0,1% darba
šķidrums

Apsmidzināt sējeņus vai
ietvarstādus profilaktiski,
slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos
vai parādoties slimības
pirmajām pazīmēm.
Atkārtoti apsmidzina pēc
7–10 dienām

–

2

0,8 vai
0,1% darba
šķidrums

Apsmidzināt sējeņus vai
ietvarstādus profilaktiski,
slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos
vai parādoties slimības
pirmajām pazīmēm.
Atkārtoti apsmidzina pēc
7–10 dienām

–

2

0,8 vai
0,1% darba
šķidrums

Apsmidzināt sējumu vai
stādījumu profilaktiski,
slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos
vai parādoties slimības
pirmajām pazīmēm

–

1

0,8 vai
0,1% darba
šķidrums

Apsmidzināt sējumu vai
stādījumu profilaktiski,
slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos
vai parādoties slimības
pirmajām pazīmēm.
Atkārtoti apsmidzina pēc
7–10 dienām

–

2

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski

–

1

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski, atkārtoti pēc
4 nedēļām

–

2

Apsmidzināt zālienu
rudenī profilaktiski,
slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos
vai parādoties slimības
pirmajām pazīmēm

–

1

deva,
l/ha

0,48 – augi
līdz 50 cm;
0,72 – augi
līdz 125
cm; 0,96
– augi virs
125 cm

vai 0,1%
darba
šķidrums

1,0

apstrādes laiks

* 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 vai ražas zudumiem.

Ieteicamā darba šķidruma koncentrācija, %:
- gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās) – 0,08
- tomāti, paprika* (segtās platībās) – 0,08
- skuju koki kokaudzētavās – 0,1
- lapu koki kokaudzētavās – 0,1
- krāšņumaugi (atklāta laukā un segtās platībās) – 0,1
- krizantēmas* (atklāta laukā un segtās platībās) – 0,1
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Lietošanas tehnoloģija
Izmanto smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu, atkarībā no sprauslas darba leņķa,
30-50 cm virs augiem. Augus nesmidzināt, ja tie ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus. Nesmidzināt dienas karstajās
stundās.
Darba šķidruma daudzums: vismaz 200 l/ha. Blīvu sējumu gadījumā ūdens patēriņš jāpalielina līdz 250-300 l/ha,
lai uzlabotu kultūraugu pārklāšanu.
Dārzeņi, krāšņumaugi atklātā laukā: 200-600 l/ha, tomāti, gurķi, kabači (cukīni), krāšņumaugi segtās platībās: 6001200 l/ha.
Savietojamība
Conclude AZT 250 SC ir lietojams maisījumā ar vairumu plašāk lietoto augu aizsardzības līdzekļu (herbicīdu,
fungicīdu, insekticīdu). Pirms apstrādes veikt nelielu sajaukšanas testu.
Var lietot maisījumā ar Artina EC, Protendo 300 EC, Patel 300 EC.
Bezlietus periods. 1 stunda.
Pārfasētājs: Globachem N.V.

DARCOS
Fungicīds
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu un ziemas
rapša sējumos.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l
Reģistrācijas numurs: 0438
Preparatīvā forma: emulsija ūdenī
Produkta apraksts
Darcos ir plaša iedarbības spektra sistēmas iedarbības fungicīds lapu un vārpu slimību ierobežošanai.
Produktam piemīt gan aizsargājošas – to lieto profilaktiski, pirms slimības parādīšanās, gan arī ārstējošas īpašības
– to lieto parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Labākam rezultātas Darcos jālieto agrā slimības attīstības stadijā,
pirms infekcija ir paguvusi izplatīties plašāk.
Intervāls starp smidzinājumiem ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu sējumos ir 21 diena un ziemas
rapša sējumos – 14 dienas.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

Ziemas un
vasaras kvieši

kaitīgais organisms
Graudzāļu miltrasa (Blumeria
graminis), kviešu lapu
pelēkplankumainība (Septoria
tritici), kviešu plēkšņu
plankumainība (Septoria
nodorum), brūnā rūsa
(Puccinia recondita), kviešu
lapu dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici-repentis)

Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

deva,
l/ha

1,0

apstrādes laiks

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot no stiebrošanas
sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 30–69)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

35

2

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākot no
ziedēšanas sākuma
līdz ziedēšanas vidum
(AS 61–65)
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apstrādājamā
kultūra

Ziemas un
vasaras mieži

kaitīgais organisms
Miežu lapu tīklplankumainība
(Pyrenophora teres), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis),
pundurrūsa (Puccinia hordei),
graudzāļu miltrasa (Blumeria
graminis)

deva,
l/ha

1,0

Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

Krustziežu sausā puve
(Phoma lingam), krustziežu
sausplankumainība (Alternaria
barssicae), pelēkā puve (Botrytis
cinerea)

Ziemas rapsis

Krustziežu sausā puve (Phoma
lingam)*

Krustziežu sausplankumainība
(Alternaria brassicae), pelēkā
puve (Botrytis cinerea)

apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot no stiebrošanas
sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 30–69)
Apsmidzināt sējumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākot no
ziedēšanas sākuma
līdz ziedēšanas vidum
(AS 61–65)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

35

2

56

2

Apsmidzināt
sējumus rudenī,
0,75

parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot no rapša 4 lapu
stadijas līdz 8 lapu
stadijai (AS 14–18)

1,0–1,5

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot no stublāja
pagarināšanās beigu
stadijas līdz redzama
galvenā ziedkopa
(AS 39–55)

1,0

Apsmidzināt sējumus,
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot no stublāja
pagarināšanās beigu
stadijas līdz redzama
galvenā ziedkopa
(AS 39–55)

* - efektivitāte 60 - 80%
Savietojamība
Darcos var tikt lietots tvertnes maisījumos ar citiem produktiem. Gatavojot maisījumus tvertnē stingri ievērojiet
attiecīgo produktu ražotāju ieteikumus.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Rotam Agrochemical Europe Limited

DIFCOR 250 EC
Fungicīds
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, ziemas rapša un vasaras rapša
sējumos, kā arī galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, seleriju (kātu), burkānu, pētersīļu (sakņu),
pastinaku, mārrutku, seleriju (sakņu), kāļu, rāceņu, melno rutku, galda biešu, cigoriņu (sakņu), sparģeļu, puravu,
mangolda, rožu (atklātā laukā un segtās platībās) un krāšņumaugu (atklātā laukā un segtās platībās) sējumos un
stādījumos.
32
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Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l
Reģistrācijas numurs: 0580
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Difcor 250 EC ir sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību ābeļu un bumbieru kraupja
ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, ābeļu miltrasas ierobežošanai ābeļu stādījumos, kā arī krustziežu
sausplankumainības un baltās puves ierobežošanai ziema rapša un vasaras rapša sējumos, rūsas un plankumainību
ierobežošanai sarkano biešu, burkānu sējumos, sakņu pētersīļu, pastinaka, sakņu seleriju, kātu seleriju, sakņu
cigoriņu, mārrutku, puravu plostbārža, mangolda, spinātu, artišoku, sparģeļu, galviņkāpostu, Briseles kāpostu un
brokoļu stādījumos, kā arī rozēm (laukā), salātu cigoriņiem (siltumnīcā), garšaugiem un dekoratīvajiem augiem sēklu
ieguvei.
Difcor 250 EC satur darbīgo vielu difenokonazols, kas pieder triazolu grupai. Difenokonazols augos pārvietojas
akropetāli un translamināri un inhibē sēņu micēlija augšanu, traucējot sterolu biosintēzi šūnu membrānās.
Lai nodrošinātu maksimālo produkta iedarbības efektivitāti, apstrādi veikt, kad gaisa temperatūra nav zemāka par
+12°C.
Kraupja ierobežošanai Difcor 250 EC lietot profilaktiski vai ārstējoši, ne vēlāk kā 96 stundu laikā no kraupja infekcijas
sākuma.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

deva,
l/ha

0,5
Baltā puve (Sclerotinia
sclerotiorum)

Apsmidzināt sējumus profilaktiski
slimības attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākot ar kultūrauga
ziedēšanas sākumu, līdz sāk nobirt
pirmās ziedlapiņas (AS 60-65)

Ābeļu kraupis (Venturia
inequalis)

Apsmidzināt profilaktiski kraupja
sporu lidošanas laikā vai iestājoties
slimības attīstībai labvēlīgiem
apstākļiem, sākot no sarkano
pumpuru stadijas līdz augļu
pilngatavībai (AS 57-89)

0,2

Ābeles

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

56

1

14

4

Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga ziedēšanas sākumu, līdz
sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS
60-65)

Krustziežu
sausplankumainība
(Alternaria brassicae)
Ziemas un
vasaras rapsis

apstrādes laiks

Ābeļu miltrasa
(Podosphaera
leucotricha)

Miltrasas ierobežošanai
apsmidzināt parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot no
sarkano pumpuru stadijas līdz augļu
pilngatavībai (AS 57-89)

Bumbieres

Bumbieru kraupis
(Venturia pyrina)

0,2

Apsmidzināt profilaktiski kraupja
sporu lidošanas laikā vai iestājoties
slimības attīstībai labvēlīgiem
apstākļiem, sākot no balto
pumpuru stadijas līdz augļu
pilngatavībai (AS 57-89)

14

4

Galviņkāposti*,
ziedkāposti*,
brokoļi*,
Briseles
kāposti*

Krustziežu
sausplankumainības
(Alternaria spp.),
krustziežu īstā
miltrasa (Erysiphe
cruciferarum) kāpostu
gredzenplankumainība
(Mycosphaerella
brassiciola)

0,5

Apsmidzināt stādījumus, parādoties
pirmajām slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga galviņas veidošanās
sākumu līdz galviņa sasniegusi
šķirnei raksturīgo lielumu un formu
(AS 41-49)

21

2
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Selerijas*
(kātu)

Seleriju lapu
gaišplankumainība
(Septoria apiicola),
burkānu lapu
sausplankumainība
(Alternaria dauci),
čemurziežu īstā
miltrasa (Erysiphe
heraclei), seleriju rūsa
(Puccinia apii)

Burkāni*,
pētersīļi*
(sakņu),
pastinaki*,
mārrutki*

Lapu
sausplankumainības
(Alternaria spp.),
čemurziežu īstā
miltrasa (Erysiphe
heraclei)

Selerijas*
(sakņu)

Seleriju lapu
baltplankumainība
(Septoria appicola),
burkānu lapu
sausplankumainība
(Alternaria dauci),
čemurziežu īstā
miltrasa (Erysiphe
heraclei), seleriju rūsa
(Puccinia apii)

Kāļi*, rāceņi*,
melnie rutki*

Lapu
sausplankumainības
(Alternaria
spp.), kāpostu
gredzenplankumainība
(Mycosphaerella
brassiciola)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,5

Apsmidzināt stādījumus, parādoties
pirmajām slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga kātu veidošanas
sākumu līdz tie sasnieguši šķirnei
raksturīgo lielumu (AS 41-49)

14

2

0,5

Apsmidzināt sējumus un
stādījumus, parādoties pirmajām
slimības pazīmēm, sākot ar
kultūrauga saknes attīstības sākumu
līdz sakne izveidojusi šķirnei
raksturīgo formu un diametru (AS
41-49)

14

2

0,5

Apsmidzināt stādījumus parādoties
pirmajām slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga saknes attīstības
sākumu līdz sakne izveidojusi
raksturīgo formu un diametru (AS
41-49)

14

2

0,5

Apsmidzināt sējumus, parādoties
pirmajām slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga saknes attīstības
sākumu līdz sakne izveidojusi
raksturīgo formu un diametru (AS
41-49)

14

2

0,5

Apsmidzināt sējumus parādoties
pirmajām slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga saknes attīstības
sākumu līdz sakne izveidojusi
raksturīgo formu un diametru (AS
41-49)

14

2

14

2

deva,
l/ha

apstrādes laiks

Galda bietes*

Rūsa (Uromyces
betae), biešu miltrasa
(Erysiphe communis)

Cigoriņi*
(sakņu)

Rūsa (Puccinia hieracii),
īstā miltrasa (Erysiphe
cichoracearum),
sausplankumainības
(Alternaria spp.)

0,5

Apsmidzināt sējumus, parādoties
pirmajām slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga saknes attīstības
sākumu līdz sakne izveidojusi
raksturīgo formu un diametru (AS
41-49)

Sparģeļi*

Rūsa (Puccinia
asparagi),
plankumainība
(Stemphylium
vesicarium)

0,5

Apsmidzināt stādījumus, parādoties
slimības pirmajām pazīmēm pēc
ražas novākšanas

-

1

Puravi*

Sīpolu rūsa
(Puccinia allii), lapu
plankumainība
(Alternaria porri)

0,5

Apsmidzināt stādījumus, parādoties
pirmajām slimības pazīmēm, sākot
ar kultūrauga stublāja veidošanas
sākumu līdz tas sasniedzis šķirnei
raksturīgo diametru (AS 41-49)

21

2
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nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0.5

Apsmidzināt sējumus vai
stādījumus, parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot ar
kultūrauga lapojuma veidošanos
līdz izveidojies šķirnei raksturīgais
lapojuma lielums AS (41-49)

14

2

Īstā miltrasa
(Spaeroteca pannosa),
rūsa, (Phragmidium
mucronatum)

0,5

Apsmidzināt stādījumu parādoties
slimības pirmajām pazīmēm

-

2

Īstās miltrasas
(Erysiphales),
rūsas (Pucciniales)
sausplankumainības
(Alternaria spp.)

0,5

Apsmidzināt sējumu vai stādījumu
parādoties slimības pirmajām
pazīmēm

-

2

apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Mangolds*

Lapu
sauspankumainības
(Alternaria spp.), rūsa
(Puccinia spp.), īstā
miltrasa (Leveilulla
taurica)

Rozes*
(atklātā laukā
un segtās
platībās)
Krāšņumaugi*
(atklātā laukā
un segtās
platībās)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

* 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 vai ražas zudumiem.

Svarīgi
Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu un bumbieru stādījumos 20 m aizsargjoslu un pārējo kultūraugu
stādījumos un sējumos, kuros atļauts lietot, 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Savietojamība
Var veidot tvertnes maisījumus ar fungicīdiem, ar atšķirīgu iedarbības mehānismu un insekticīdiem. Pirms apstrādes
veikt nelielu sajaukšanas testu. Tvertnes maisījumus neveidot ar produktiem, kuri satur eļļu vai šķīdinātājus.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

PATEL 300 EC
Fungicīds
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un
vasaras tritikāles, rudzu, auzu, ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša sējumos.
Darbīgā viela: protiokonazols, 300 g/l
Reģistrācijas numurs: 0778
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Patel 300 EC ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur darbīgo vielu protiokonazols, kura pieder
triazolīntionu ķīmiskajai grupai. Fungicīds ierobežo lapu un vārpu slimības.
Patel 300 EC efektivitāte
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Ziemas un
vasaras kvieši

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
Kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
Kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)
Brūnā rūsa (Puccinia recondita)
Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

ar devu
0,33 l/ha
(rapsim
0,3 l/ha)

ar devu
0,65 l/ha
(rapsim
0,60 l/ha)

XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XX

XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XX
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ar devu
0,33 l/ha
(rapsim
0,3 l/ha)

ar devu
0,65 l/ha
(rapsim
0,60 l/ha)

Ziemas un
vasaras mieži

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Pundurrūsa (Puccinia hordei)
Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres)
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XXX
XXX
XX
XXX
XX

XXX
XXX
XX
XXX
XX

Rudzi

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Brūnā rūsa (Puccinia recondita)
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XX
XXX
XXX
XX

XXX
XXX
XXX
XX

Ziemas un
vasaras tritikāle

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
Kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
Kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)
Brūnā rūsa (Puccinia recondita)
Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XX

XX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XX

Auzas

Auzu brūnplankumainība (Pyrenophora avenae)
Auzu vainagrūsa (Puccinia coronate)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XX
XX
XX

XXX
XXX
XX

Ziemas un
vasaras rapsis

Krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)
Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)

X
XX

XX
XX

Ziemas un
vasaras ripsis

Krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)
Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)

X
XX

XX
XX

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

35

2

apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

XXX - efektivitāte > 80%
XX - efektivitāte 60 - 80%
X - efektivitāte 40 - 60%
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

Ziemas un
vasaras kvieši

kaitīgais organisms
Graudzāļu miltrasa
(Blumeria graminis), kviešu
lapu pelēkplankumainība
(Septoria tritici), kviešu
plēkšņu plankumainība
(Septoria nodorum), brūnā
rūsa (Puccinia recondita),
dzeltenā rūsa (Puccinia
striiformis), kviešu lapu
dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici-repentis)

Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 3069)

0,330,65

Apsmidzināt sējumu
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

36
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apstrādājamā
kultūra

Ziemas un
vasaras mieži

kaitīgais organisms
Graudzāļu miltrasa
(Blumeria graminis), miežu
lapu tīklplankumainība
(Pyrenophoraeres), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis),
pundurrūsa (Puccinia hordei)

Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

Ziemas un
vasaras
tritikāle

Graudzāļu miltrasa
(Blumeria graminis), kviešu
lapu pelēkplankumainība
(Septoria tritici), kviešu
plēkšņu plankumainība
(Septoria nodorum), brūnā
rūsa (Puccinia recondita),
dzeltenā rūsa (Puccinia
striiformis), kviešu lapu
dzeltenplankumainība
(Pyrenophora triticirepentis), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis)

Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

Rudzi

Graudzāļu miltrasa (Blumeria
graminis), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis),
brūnā rūsa (Puccinia
recondita)

Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

Auzu lapu brūnplankumainība
(Pyrenophora avenae),
auzu vainagrūsa (Puccinia
coronata)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 3069)

0,330,65

Apsmidzināt sējumu
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 3069)

0,330,65

Apsmidzināt sējumu
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 3069)

0,330,65

Apsmidzināt sējumu
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 3069)

0,330,65

Apsmidzināt sējumu
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

Auzas
Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

35

2

35

2

35

2

35

2
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Krustziežu sausplankumainība
(Alternaria brassicae)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,3-0,6

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības pirmajām
pazīmēm, sākot ar kultūrauga
ziedēšanas sākumu līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

Ziemas un
vasaras rapsis
Baltā puve (Sclerotinia
sclerotiorum)

Krustziežu sausplankumainība
(Alternaria brassicae)

0,3-0,6

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākoties ziedlapiņu
nobiršanai (AS 65)

0,3-0,6

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības pirmajām
pazīmēm, sākot ar kultūrauga
ziedēšanas sākumu līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

Ziemas un
vasaras ripsis*
Baltā puve
(Sclerotinia sclerotiorum)

0,3-0,6

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

56

1

56

1

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākoties ziedlapiņu
nobiršanai (AS 65)

* 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 vai ražas zudumiem.

Savietojamība
Var veidot tvertnes maisījumus ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem sakrīt lietošanas laiks. Pirms apstrādes
veikt nelielu sajaukšanas testu.
Var veidot tvertnes maisījumus ar Artina EC, Conclude AZT 250 SC.
Bezlietus periods. 1 stunda.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

PROLECTUS
Fungicīds
Pieskares iedarbības fungicīds pelēkās puves (Botrytis cinerea) ierobežošanai tomātu, baklažānu, paprikas, gurķu,
kabaču, cukīnī un zemeņu stādījumos segtajās platībās.
Darbīgā viela: fenpirazamīns, 500 g/kg
Reģistrācijas numurs: 0458
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Produkta apraksts
Prolectus satur darbīgo vielu fenpirazamīnu, kurai piemīt pieskares, nedaudz translamināra un aizsargājoša iedarbība.
Rezultātā tiek kavēta konīdiju dīgšana, micēlija augšana un nedaudz arī konīdiju veidošanās.
Produktu ieteicams lietot preventīvi un kā programmas sastāvdaļu pelēkās puves ierobežošanai, to kombinējot ar
citiem funģicīdiem no citām grupām, ar atšķirīgu iedarbības mehānismu.

38
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Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

Tomāti,
baklažāni,
paprika, gurķi,
kabači, cukini
(segtās platībās)

Zemenes
(segtās platībās)

kaitīgais
organisms

Pelēkā puve
(Botrytis
cinerea)

Pelēkā puve
(Botrytis
cinerea)

deva,
kg/ha

ieteicamā darba
šķidruma konc.,%

1,2

1,2

0,08-0,12

0,08-0,12

darba
šķidruma
patēriņš,
l/ha

apstrādes laiks

600-1200

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski, slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot no
ziedēšanas sākuma, kad atvērušies
10% ziedi līdz, kad 70% augļu ir
šķirnei tipiskā krāsa (AS 61–87).
Atkārtoti pēc 10–14 dienām

500-1200

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski, slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot no
ziedēšanas sākuma, kad atvērušies
10% ziedi līdz, kad lielākā daļa ogu
nogatavojušās (AS 61–87). Atkārtoti
pēc 7–14 dienām

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā - 3 reizes.
Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai - 1 diena.
Piezīme. Darba šķidruma daudzums l/ha un darba šķidruma koncentrācija jāsaskaņo, lai napārsniegtu maksimāli
atļauto Prolectus devu – 1,2 kg/ha.
Nevar izslēgt Prolectus iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz iegūtās produkcijas kvalitāti.
Lietotā darba šķidruma koncentrācija atkarīga no slimības attīstības intensitātes. Ja ir zema slimības attīstības
intensitāte, tad lietojiet 0,08% darba šķidrumu, bet apstākļos, kad augsta slimības attīstības intensitāte, lietojiet
0,12% darba šķidrumu. Kopējais darba šķidruma daudzums jāpiemēro augu attīstības stadijai, lai pilnīgi noklātu
augus ar darba šķidrumu.
Starplaiks starp apstrādēm atkarīgs no slimības attīstības intensitātes un auga augšanas (jo straujāk, jo intervāls
īsāks).
Savietojamība
Prolectus var lietot tvertnes maisījumos ar vairumu augu aizsardzības līdzekļu, tvertnē, kā pirmo, pievienojot
Prolectus.
Pirms apstrādes veikt nelielu sajaukšanas testu.
Reģistrācijas īpašnieks: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

PROPERTY 180 SC
Fungicīds
Aizsargājošs fungicīds graudzāļu mitrasas (Blumeria graminis) ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un
vasaras miežu, rudzu, ziemas un vasaras tritikāles, speltas kviešu un auzu sējumos.
Darbīgā viela: piriofenons, 180 g/l
Reģistrācijas numurs: 0567
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Property®180SC ir lokāls sistēmas iedarbības aizsargājošs fungicīds, daļēji arī ārstējošs (slimības latentajā fāzē t.i. 1-2
dienas pēc inficēšanās), graudzāļu miltrasas (Blumeria graminis) ierobežošanai. Apstrāde jāveic profilaktiski slimības
attīstības labvēlīgos apstākļos vai pašā slimības attīstības sākumā. Profilaktiskas apstrādes gadījumā tiek ierobežota
konīdiju vai sporu dīgšana. Ja tiek apsmidzināts slimības attīstības sākumā, tad produkts aptur sekundāro hīfu,
micēlija un sporu veidošanos. Kopā aizsargājošā un ārstējošā iedarbība nodrošina ilgstošu aizsardzību.
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Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

Ziemas un vasaras
kvieši, ziemas un
vasaras tritikāle,
rudzi, speltas
kvieši

Graudzāļu
miltrasa
(Blumeria
graminis)

Ziemas un vasaras
mieži, auzas

Graudzāļu
miltrasa
(Blumeria
graminis)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,5

Apsmidzināt sējumus pavasarī profilaktiski,
slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos
vai slimības attīstības sākumā, sākot ar
kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz
ziedēšanas vidum (AS 30–65)

35

2

0,5

Apsmidzināt sējumus pavasarī profilaktiski,
slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos
vai slimības attīstības sākumā, sākot ar
kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz
vārpošanas sākumam (AS 30–50)

35

2

deva,
l/ha

apstrādes laiks

Pēckultūras
Pēc graudaugu apstrādes ar Property® 180SC nav novērota pēcietekme uz pēckultūrām.
Savietojamība
Property® 180SC var lietot tvertnes maisījumos ar atšķirīga iedarbības veida fungicīdiem. Veidojot tvertnes
maisījumus vienmēr ņemiet vērā rekomendācijas uz partnera produkta marķējuma. Pirms apstrādes veikt nelielu
sajaukšanas testu.
Var veidot tvertnes maisījumus ar Artina EC, Conclude AZT 250 SC, Protendo 300 EC, Patel 300 EC.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe N.V.

PROTENDO 300 EC
Fungicīds
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un
vasaras tritikāles, rudzu un auzu, ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša sējumos.
Darbīgā viela: protiokonazols, 300 g/l
Reģistrācijas numurs: 0714
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Protendo 300 EC ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur darbīgo vielu protiokonazols, kura pieder
triazolīntionu ķīmiskajai grupai. Fungicīds ierobežo lapu un vārpu slimības.
Protendo 300 EC efektivitāte
ar devu
0,33 l/ha
(rapsim
0,3 l/ha)

ar devu
0,65 l/ha
(rapsim
0,60 l/ha)

Ziemas un
vasaras kvieši

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
Kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
Kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)
Brūnā rūsa (Puccinia recondita)
Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XX

XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XX

Ziemas un
vasaras mieži

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Pundurrūsa (Puccinia hordei)
Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres)
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XXX
XXX
XX
XXX
XX

XXX
XXX
XX
XXX
XX

apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms
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ar devu
0,33 l/ha
(rapsim
0,3 l/ha)

ar devu
0,65 l/ha
(rapsim
0,60 l/ha)

Rudzi

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Brūnā rūsa (Puccinia recondita)
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XX
XXX
XXX
XX

XXX
XXX
XXX
XX

Ziemas un
vasaras tritikāle

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
Kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
Kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)
Brūnā rūsa (Puccinia recondita)
Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XX

XX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XX

Auzas

Auzu brūnplankumainība (Pyrenophora avenae)
Auzu vainagrūsa (Puccinia coronate)
Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)

XX
XX
XX

XXX
XXX
XX

Ziemas un
vasaras rapsis

Krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)
Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)

X
XX

XX
XX

Ziemas un
vasaras ripsis

Krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)
Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)

X
XX

XX
XX

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

35

2

35

2

apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

XXX - efektivitāte > 80%
XX - efektivitāte 60 - 80%
X - efektivitāte 40 - 60%
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

Ziemas un
vasaras kvieši

kaitīgais organisms
Graudzāļu miltrasa
(Blumeria graminis), kviešu
lapu pelēkplankumainība
(Septoria tritici), kviešu
plēkšņu plankumainība
(Septoria nodorum), brūnā
rūsa (Puccinia recondita),
dzeltenā rūsa (Puccinia
striiformis), kviešu lapu
dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici-repentis)

Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

Ziemas un
vasaras mieži

Graudzāļu miltrasa
(Blumeria graminis), miežu
lapu tīklplankumainība
(Pyrenophoraeres), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis),
pundurrūsa (Puccinia hordei)

Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 30-69)

0,330,65

Apsmidzināt sējumu
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 61-69)

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 3069)

0,330,65

Apsmidzināt sējumu
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 61-69)
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apstrādājamā
kultūra

Ziemas un
vasaras
tritikāle

kaitīgais organisms
Graudzāļu miltrasa
(Blumeria graminis), kviešu
lapu pelēkplankumainība
(Septoria tritici), kviešu
plēkšņu plankumainība
(Septoria nodorum), brūnā
rūsa (Puccinia recondita),
dzeltenā rūsa (Puccinia
striiformis), kviešu lapu
dzeltenplankumainība
(Pyrenophora triticirepentis), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis)

Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

Rudzi

Graudzāļu miltrasa (Blumeria
graminis), stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis),
brūnā rūsa (Puccinia
recondita)

Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

Auzu lapu
brūnplankumainība
(Pyrenophora avenae),
auzu vainagrūsa (Puccinia
coronata)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 30-69)

0,330,65

Apsmidzināt sējumu
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 61-69)

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 30-69)

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 61-69)

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot
no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 30-69)

0,330,65

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski slimības attīstībai
labvēlīgos apstākļos, sākot
no ziedēšanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām
(AS 61-69)

0,3-0,6

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības pirmajām
pazīmēm, sākot ar kultūrauga
ziedēšanas sākumu līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

0,3-0,6

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākoties ziedlapiņu
nobiršanai (AS 65)

Auzas
Vārpu fuzarioze (Fusarium
spp.)

Krustziežu sausplankumainība
(Alternaria brassicae)
Ziemas un
vasaras rapsis
Baltā puve (Sclerotinia
sclerotiorum)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

35

2

35

2

35

2

56

1
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Krustziežu sausplankumainība
(Alternaria brassicae)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,3-0,6

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības pirmajām
pazīmēm, sākot ar kultūrauga
ziedēšanas sākumu līdz
ziedēšanas beigām (AS 6169)

Ziemas un
vasaras ripsis*
Baltā puve
(Sclerotinia sclerotiorum)

0,3-0,6

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

56

1

Apsmidzināt sējumus
profilaktiski, slimības
attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākoties ziedlapiņu
nobiršanai (AS 65)

* 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 vai ražas zudumiem.

Savietojamība
Var veidot tvertnes maisījumus ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem sakrīt lietošanas laiks. Pirms apstrādes
veikt nelielu sajaukšanas testu.
Var veidot tvertnes maisījumus ar Artina EC, Conclude AZT 250 SC.
Bezlietus periods. 1 stunda.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

RANMAN TOP
Fungicīds
Pieskares iedarbības aizsargājošs fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai.
Darbīgā viela: ciazofamīds, 160 g/l
Reģistrācijas numurs: 0355
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Ranman Top ir fungicīds, kurš ir efektīvs pret Oomycetes klases sēnēm, īpaši pret kartupeļu lakstu puves ierosinātāju
- Phytophthora infestans. Ranman Top ir aizsargājošs fungicīds un to lieto profilaktiski, pirms lakstu puve bojājusi
augus. Atkarībā no infekcijas izplatības pakāpes, fungicīda aizsardzības periods ir 5-10 dienas.
Pirmo apstrādi pret lakstu puvi veic profilaktiski, pirms slimības pazīmju parādīšanās t.i. pēc brīdinājuma par slimības
parādīšanos vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtotu smidzinājumu veic pēc 6-7
dienām. Izņēmuma gadījumos, kad ir īpaši labvēlīgi apstākļi slimības izplatībai, atkārtotu smidzinājumu veic pēc 5
dienām. Zemāka infekcijas riska apstākļos, īpaši pēc kartupeļu ziedēšanas, apstrādes veic ik pēc 10 dienām.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

Kartupeļi

kaitīgais
organisms

Kartupeļu
lakstu puve
(Phytophthora
infestans)

deva,
l/ha

0,5

apstrādes laiks
Apsmidzināt stādījumus profilaktiski
pirms slimības pazīmju parādīšanās, pēc
brīdinājuma par lakstu puves izplatības
sākumu vai iestājoties slimības attīstībai
labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti
apsmidzināt pēc 5–10 dienām, atkarībā
no laika apstākļiem un slimības attīstības
intensitātes

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

7

6
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Savietojamība
Ranman Top var jaukt ar insekticīdiem. Veidojot maisījumus, tvertnē vispirms iepilda Ranman Top un tam pievieno
citu augu aizsardzības līdzekli. Var lietot maisījumā ar Teppeki.
Bezlietus periods. 1 stunda.
Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe N.V.

ŠIRLANS 500 S.K.
Fungicīds
Pieskares iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.
Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l
Reģistrācijas numurs: 0177
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Širlans 500 s.k. ir aizsargājošs fungicīds. To izmanto kā pieskares fungicīdu kartupeļu lakstu puves (Phytophtora
infestans) ierobežošanas shēmā. Smidzināšanas shēmu pret lakstu puvi sāk līdz ar pirmajiem brīdinājuma – prognožu
signāliem, vai kad vietējie laika apstākļi ir labvēlīgi slimības attīstībai - vēlākais pirms kartupeļi sāk sakļauties rindās.
Pastāvot lakstu puves attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, intervāls starp smidzinājumiem ar Širlans 500 s.k. ir 7-10
dienas, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes.
Apstrāžu intervāli
Zema riska pakāpe – smidzinājumi ar Širlans 500 s.k. veicami kā aizsargājošs pasākums, pirms iestājas lakstu puves
attīstībai labvēlīgi laika apstākļi – lietot ar 14 dienu intervālu.
Augsta riska pakāpe – lakstu puvei labvēlīgos laika apstākļos (pēc divām siltām, mitrām dienām vai laistāmajās
platībās) – lietot ar 10 dienu intervālu.
Sevišķa riska pakāpe – turpinoties siltam, mitram laikam un, kad lakstu puve ir blakus tīrumos vai uz sārņaugiem –
lietot ar 7 dienu intervālu.
Kartupeļu lakstu puves ierobežošanā labus rezultātus var sasniegt tikai lietojot fungicīdus pareizā smidzināšanas
shēmā ar atbilstošiem intervāliem.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

Kartupeļi

kaitīgais
organisms

Kartupeļu
lakstu puve
(Phytophthora
infestans)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

0,4

Apsmidzināt stādījums profilaktiski
pēc brīdinājuma signāla par
lakstu puves izplatības sākumu
vai iestājoties slimības attīstībai
labvēlīgiem apstākļiem. Atkārtoti
pēc 7–10 dienām atkarībā no laika
apstākļiem un slimības attīstības
intensitātes

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

7

8

Svarīgi
Lai aizsargātu augsnes organismus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur fluazinamu, biežāk, kā
katru otro gadu tajā pašā laukā
Savietojamība
Širlans 500 s.k. var lietot tvertnes maisījumā ar biežāk lietojamiem insekticīdiem un mēslošanas līdzekļiem (magnija
vai mangāna sulfāts). Pirms apstrādes veikt nelielu sajaukšanas testu.
Bezlietus periods. 1 – 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe S.A.
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ZENBY
Fungicīds
Lokālas sistēmas iedarbības fungicīds baltās puves (Sclerotinia sclerotiorum) ierobežošanai ziemas un vasaras rapša,
ziemas un vasaras ripša sējumos, kā arī slimību ierobežošanai ķiršu, plūmju, vīnogu un zemeņu (segtās platībās un
atklātā laukā) stādījumos, salātu un spinātu (segtās platībās un atklātā laukā) sējumos un stādījumos.
Darbīgā viela: izofetamīds, 400 g/l
Reģistrācijas numurs: 0832
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
ZENBY® satur darbīgo vielu izofetamīds, kura iedarbojas uz Sclerotinia dzimtas sēni. Lietojot produktu tiek kavēta
sēnes sporulācija, dīgtspēja, micēlija augšana un citi sēnes dzīves ciklam un attīstībai svarīgi procesi. Vislabākā
rezultāta sasniegšanai apstrādi veikt profilaktiski, pirms slimības parādīšanās, saskaņā ar prognozēm par slimības
izplatību.
Darbīgā viela izofetamīds, nokļūstot uz auga lapām, pārvietojas cauri tām, t.i. translamināri, un nokļūst arī to
apakšpusē.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

Ziemas un
Baltā puve
vasaras rapsis,
(Sclerotinia
ziemas un vasaras
sclerotiorum)
ripsis*

Ķirši*, plūmes*

Plūmes*

Vīnogas*

Kauleņkoku
pelēkā puve
(Monilia laxa)

Augļu parastā
puve (Monilia
fructigena)

Pelēkā puve
(Botrytis
cinerea)

Zemenes*
(atklātā laukā un
segtās platībās)

Pelēkā puve
(Botrytis
cinerea)

Salāti*, spināti*
(atklātā laukā un
segtās platībās)

Baltā puve
(Sclerotinia
sclerotiorum), pelēkā
puve (Botrytis
cinerea)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,8

Apsmidzināt sējumus profilaktiski
slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos,
sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu
līdz galvenajā ziedkopā atvērušies
50-60% ziedu (AS 60-65)

-

1

0,9

Apsmidzināt stādījumus, parādoties
slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar
ziedlapu parādīšanos līdz ziedēšanas
beigām (AS 57-69). Minimālais intervāls
starp apstrādēm 9 dienas

-

2

0,9

Apsmidzināt stādījumus, parādoties
slimības pirmajām pazīmēm, kad augļi
sasnieguši 90% raksturīgā lieluma
līdz novākšanas gatavībai (AS 79-87).
Minimālais intervāls starp apstrādēm 10
dienas

7

2

1,5

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski
slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos,
sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ogu
nogatavošanās vidum (AS 61-85).
Minimālais intervāls starp apstrādēm 21
diena

21

2

1,2

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski
slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos,
sākot ar ziedēšanas sākumu līdz lielākā
daļa ogu ir nogatavojušās (AS 61-87).
Minimālais intervāls starp apstrādēm 7
dienas

1

2

1,0

Apsmidzināt sējumus un stādījumus
profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos
apstākļos, sākot ar kultūrauga divu
lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai
(AS 12-19). Minimālais intervāls starp
apstrādēm 10 dienas

21

2

deva,
l/ha

apstrādes laiks

*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.
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Darba šķidruma daudzums:
Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, rapsim: 200-400 l/ha, ķiršiem, plūmēm: 500 – 1000 l/ha,
vīnogām: 100 – 800 l/ha, salātiem, spinātiem, zemenēm: 400 – 800 l/ha.
Darba šķidruma daudzuma izvēle ir atkarīga no kultūrauga attīstības pakāpes un smidzināšanas iekārtas tehniskajiem
parametriem. Nekādā gadījumā nepārsniegt noteikto ZENBY® devu uz hektāru.
Savietojamība
Var veidot tvertnes maisījumus ar citiem fungicīdiem no citām darbīgo vielu grupām, piemēram, Protendo 300 EC
vai Conclude AZT 250 SC.
Bezlietus periods. 1 stunda.
Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe N.V.
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Herbicīdi
BOTIGA
Herbicīds
Selektīvs, pieskares un sistēmas iedarbības herbicīds dažu viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
kukurūzas sējumos.
Darbīgās vielas: piridāts, 300 g/l; mezotrions, 90g/l
Reģistrācijas numurs: 0808
Preparatīvā forma: dispersija eļļā (OD)
Produkta apraksts
BOTIGA ir selektīvs, pieskares iedarbības herbicīds dažu viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
kukurūzas sējumos. Apstrādi veikt laikā, kad nezāles ir sadīgušas un kultūrauga paredzētajā attīstības stadijā.
Neapstrādāt kultūraugu, ja tas ir novārdzināts, vai atrodas stresa apstākļos. Vislabākais apstrādes laiks ir laikā, kad
nezāles ir mazas un aktīvi augošas, kā arī kultūraugs vēl nav nosedzis nezāles. Ja gadījumā kukurūza apstrādes laikā
ir jau pārklājusi nezāles, nepieciešams palielināt darba šķidruma daudzumu. Apstrādes laikā uz lauka neizdīgušās
nezāles netiks ierobežotas.
Ierobežojamās nezāles:
efektivitātes novērtējums
deva

0,67 l/ha

1,0 l/ha

0,5 l/ha +
0,5 l/ha*

Viendīgļlapju nezāles, to vēlākā apstrādes stadija minēta iekavās
parastā gaiļsāre (Echinochloa crus-galli); AS 09-14

X

XX

XX

maura skarene (Poa annua); AS 09-15

X

X

XX

efektivitātes novērtējums
deva

0,67 l/ha

1,0 l/ha

0,5 l/ha +
0,5 l/ha*

Divdīgļlapju nezāles, to vēlākā apstrādes stadija minēta iekavās
atliektais amarants (Amaranthus retroflexus); AS 09-16

XXX

XXX

XXX

vērmeļlapu ambrozija (Ambrosia artemisiifolia); AS 09-14

XXX

XXX

XXX

tīruma pavirza (Anagallis arvensis); AS 09-12

XXXX

XXXX

XXXX

rapsis - sārņaugs (Brassica napus); AS 09-19

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

baltā balanda (Chenopodium album); AS 09-31

XXX

XXXX

XXXX

bastarda balanda (Chenopodiastrum hybridum); AS 09-15

XXX

XXX

XXX

ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis); AS 09-14

XXX

XXX

XXXX

ķeraiņu madara (Gallium aparine); AS 09-14

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XX

XXX

XX

maura sūrene (Polygonum aviculare); AS 09-15

X

XX

XX

dārza vējgriķis (Fallopia convolvulus); AS 09-16

XX

XXX

XX

skābeņlapu sūrene (Persicaria lapathifolia); AS 09-13

XX

XXX

XX

ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris); AS 09-17

sārtā panātre (Lamium purpureum); AS 09-16
ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla); AS 09-13

48

blusu sūrene (Persicaria maculosa); AS 09-13

XX

XXX

XXX

melnā naktene (Solanum nigrum); AS 09-16

XXXX

XXXX

XXXX

parastā virza (Stellaria media); AS 09-42

XXXX

XXXX

XXXX

tīruma naudulis (Thlaspii arvensis); AS 09-17

XXXX

XXXX

XXXX

persijas veronika (Veronica persica); AS 09-17

XXXX

XXXX

XXXX

tīruma vijolīte (Viola arvensis); AS 09-19
XXX
XXXX
XXXX
XXXX - 95-100%; XXX – 85-94,9%; XX – 70-84,9%; X - 50-69,9%
*Dalītās apstrādes gadījumā, BOTIGA 0,5 l/ha + BOTIGA 0,5 l/ha, pirmā apstrāde veicama kultūrauga dīgļlapas
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līdz 2 pirmo lapu stadijai (AS 10-12) un otrā apstrāde pēc vismaz 7 dienu pārtraukuma.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā kaitīgais
kultūra
organisms

Kukurūza

Īsmūža un
viendīgļlapju
un īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

deva, l/ha

0,67-1,0

0,5

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

1.lietošanas variants
Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga divu lapu stadiju līdz
astoņu lapu stadijai (AS 12-18)

-

1

2.lietošanas variants
Apsmidzināt sējumus dalītā
apstrādē, sākot ar kultūrauga
divu lapu stadiju līdz astoņu
lapu stadijai (AS 12-18)

-

2

apstrādes laiks

Atkārtota sēja
Ja kādu apstākļu dēļ, ar BOTIGA apstrādātais kukurūzas lauks ir jāpārsēj, laukā nekavējoties var sēt tikai kukurūzu,
saldo kukurūzu, graudaugus vai zālāju. Lauka aršana 20 cm dziļumā būs nepieciešama pirms graudaugu: kviešu,
miežu, rudzu, tritikāles vai auzu sējas.
Pēckultūras
Pēc ar BOTIGA apstrādāta kukurūzas lauka novākšanas, bez aršanas rudenī var sēt graudaugus un zālāju. Pēc lauka
uzaršanas 20 cm dziļumā, rudenī, pēc ražas novākšanas var sēt pupas un zirņus.
Četrus mēnešus pēc ražas novākšanas un lauka uzaršanas 20 cm dziļumā var sēt rapsi.
Pēc ar BOTIGA apstrādāta kukurūzas lauka novākšanas, pavasarī, pēc lauka uzaršanas 20 cm dziļumā, var sēt visus
kultūraugus, izņemot dažāda veida bietes. Pavasarī sējot kukurūzu, saldo kukurūzu, graudaugus, zālāju, rapsi,
zirņus vai pupas, aršana nav nepieciešama.
Svarīgi
Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz
blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma
nonesi mazinošas sprauslas.
Savietojamība
Lai pastiprinātu iedarbību uz viendīgļlapju nezālēm, Botiga ieteicams lietot maisījumā ar citiem herbicīdiem,
piemēram, ar Fornet Max 6 OD vai Samson Max 6 OD.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Certis Belchim B.V.

DIFLANIL 500 SC
Herbicīds
Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu,
ziemas miežu, tritikāles, rudzu un speltas kviešu sējumos.
Darbīgā viela: diflufenikans, 500 g/l
Reģistrācijas numurs: 0530
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Diflanil 500 SC ir selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds. Smidzinot Diflanil 500 SC uz sadīgušām
nezālēm, tas tiek uzņemts caur nezāļu lapām. Herbicīda iedarbība uz nezālēm parādās pēc 2-5 dienām kā gaiši
plankumi vai bālēšana. Pēc preparāta izsmidzināšanas uz augsnes virskārtas izveidojas plēvīte. Nezālēm dīgstot,
tās caur saknēm un dīgstiem uzņem līdzekli. Dažos gadījumos pie vēlākas apstrādes kultūraugiem var parādīties
pārejoši balti plankumi, kas vēlākā veģetācijas periodā izzūd. Ziemāju labībām labākos rezultātus dod līdzekļa
lietošana rudenī, kad nezāles ir agrās attīstības stadijās un tās ir aktīvi augošas un tām ir mazāk par sešām lapām.
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Augsnes sagatavošana: Lai preparāta efektivitāte būtu laba, augsnes virskārtai jābūt sīkdrupatainai, bez cilām.
Salmu un citu augu atliekas uz augsnes var samazināt preparāta efektivitāti. Sēklām jābūt iesētām 3 cm dziļumā.
Labāks rezultāts sagaidāms, ja augsnes virskārta ir mitra. Sausuma periods var samazināt preparāta efektivitāti. Ja
augsnē organiskās vielas saturs pārsniedz 10%, tad preparāta iedarbība nav ilglaicīga.
Ierobežojamās nezāles:
Diflanil 500 SC efektivitāte ar devu 0,250 l/ha:
efektivitāte > 90%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), parastā virza (Stellaria media), sārtā panātre (Lamium purpureum), lauka
skrēteliņš (Aphanes arvensis).
efektivitāte 70- 89,9%:
persijas veronika (Veronica persica), tīruma atraitnīte (Viola arvensis), efejlapu veronika (Veronica hederifolia),
tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum), tīruma kumelīte (Matricaria inodora).
efektivitāte < 69,9%:
ķeraiņu madara (Galium aparine), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), maura sūrene (Polygonum aviculare).
Diflanil 500 SC efektivitāte ar devu 0,125 l/ha:
efektivitāte > 90%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris).
efektivitāte 70- 89,9%:
parastā virza (Stellaria media), sārtā panātre (Lamium purpureum), persijas veronika (Veronica persica), tīruma
atraitnīte (Viola arvensis), efejlapu veronika (Veronica hederifolia), lauka skrēteliņš (Aphanes arvensis), tīruma
pērkone (Raphanus raphanistrum).
efektivitāte < 69,9%:
ķeraiņu madara (Galium aparine), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

deva,
l/ha

apstrādes laiks

Ziemas kvieši,
ziemas mieži,
tritikāle, rudzi,
speltas kvieši

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,125–
0,25

Apsmidzināt sējumus rudenī pēc
kultūrauga sadīgšanas vai pavasarī
atsākoties veģetācijai līdz graudaugu
cerošanas beigām (AS 11–29)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

-

1

Pēckultūras
Ja laukā, kur rudenī veikta apstrāde ar Diflanil 500 SC, pavasarī nepieciešama augu pārsēšana, pēc lauka uzecēšanas
var sēt vasaras miežus vai vasaras kviešus. Pirms kartupeļu stādīšanas nepieciešama atkārtota lauka aršana. Vasaras
eļļas augus, zirņus, pupas, sīpolaugus, āboliņu un bietes sēt nedrīkst.
Pirms ziemas rapša sējas lauku, kurā pavasarī tika lietots Diflanil 500 SC, nepieciešams uzart.
Savietojamība
Var tikt lietots maisījumā ar Roxy 800 EC.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

ERGON
Herbicīds
Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu un
vasaras miežu sējumos.
Darbīgās vielas: metil-metsulfurons, 68 g/kg; metil-tifensulfurons, 682 g/kg
Reģistrācijas numurs: 0357
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
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Produkta apraksts
Ergon ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas iedarbojas uz plaša spektra divdīgļlapju nezālēm. Augi to
galvenokārt uzņem caur lapām un nedaudz arī caur saknēm. Lielāka efektivitāte, ja nezāles ir agrīnā to attīstības
stadijā - 2-4 īsto lapu stadijā. Lielākas nezāles ir mazāk jutīgas. Apstrāde ļoti sausos apstākļos var samazināt
efektivitāti atsevišķu nezāļu ierobežošanā. Nelietot stresa, kas radies zemas temperatūras, kaitēkļu vai slimību
uzbrukuma, mēslojuma vai kaļķa trūkuma vai citu augu augšanas apstākļu dēļ novārdzinātiem augiem.
Ergon var lietot visās kviešu šķirnēs, izņemot cietos kviešus. Ergon nelietot graudaugos ar zālāju un āboliņa pasēju.
Ierobežojamās nezāles, līdz nezāļu 6 īsto lapu stadijai:
efektivitāte > 90%:
parastā virza (Stellaria media), tīruma neaizmirstule (Myosotis arvensis), blusu sūrene (Polygonum persicaria),
tīruma sinepe (Sinapis arvensis).
efektivitāte 75 - 90%:
dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), sārtā panātre (Lamium purpureum), baltā balanda (Chenopodium album),
maura sūrene (Polygonum aviculare), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), zīda magone (Papaver rhoeas), ganu
plikstiņš (Capsella bursa-pastoris).
Lietošanas laiks un devas
nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

Apsmidzināt sējumus pavasarī,
atsākoties veģetācijai līdz graudaugu
pirmā mezgla stadijai (AS 31)

-

1

Apsmidzināt sējumus, sākot ar
graudaugu 3 lapu stadiju līdz pirmā
mezgla stadijai (AS 13–31)

-

1

apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

deva,
kg/ha

apstrādes laiks

Ziemas kvieši

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,015

Vasaras kvieši,
vasaras mieži

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,010

Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu.
Atkārtota sēja
Ja ar Ergon apstrādāts sējums ir jāpārsēj, var sēt tikai kviešus. Pirms sējas augsne jāsastrādā vismaz 15 cm dziļumā.
Pēckultūras
Tajā pašā kalendārā gadā pēc ar Ergon apstrādātiem graudaugiem var sēt tikai graudaugus, rapsi, lauka pupas vai
zālāju.
Svarīgi
Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz
blakus laukam.
Savietojamība
Var tikt lietots maisījumā ar Flurostar 180. Nelietot maisījumā ar citiem sulfonilurīnvielas produktiem.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Rotam Agrochemical Europe Limited

FLUROSTAR 180
Herbicīds
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu,
ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu, auzu un daudzgadīgo stiebrzāļu (sēklai un lopbarībai)
sējumos, ganībās un zālienā.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 180 g/l
Reģistrācijas numurs: 0644
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Flurostar 180 ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas iedarbojas caur nezāļu lapām un dzinumiem. Herbicīds uz
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nezālēm iedarbojas efektīvāk, ja gaisa temperatūra ir virs +12°C. Nav ieteicams lietot, ja nezāles ir stresa stāvoklī
sausuma, pārmitras augsnes, augstas gaisa temperatūras vai nakts salnu dēļ.
Ierobežojamās nezāles:
Flurostar 180 efektivitāte ar devu 0,8 l/ha:
efektivitāte > 85%:
ķeraiņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium purpureum), parastā virza (Stellaria media), tīruma
naudulis (Thlaspi arvense).
efektivitāte 70-84,9%:
tīruma kumelīte (Matricaria inodora), veronikas (Veronica spp.), tīruma vijolīte (Viola arvensis).
efektivitāte < 70%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris).
Flurostar 180 efektivitāte ar devu 0,6 l/ha:
efektivitāte > 85%:
ķeraiņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium purpureum).
efektivitāte 70-84,9%:
parastā virza (Stellaria media), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus).
efektivitāte < 70%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), tīruma vijolīte (Viola arvensis).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

Ziemas kvieši,
ziemas mieži,
ziemas tritikāle,
rudzi

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

Vasaras kvieši,
vasaras mieži,
vasaras tritikāle,
auzas

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

Daudzgadīgās
stiebrzāles (sēklai
un lopbarībai),
ganības (zelmenī
stiebrzāles),
zāliens

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

Stiebrzāles sēklai
(sējas gadā),
ganības (sējas
gadā, zelmenī
stiebrzāles),
zāliens

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,6-0,8

Apsmidzināt sējumus pavasarī,
atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs
sāndzinumu stadiju līdz kultūrauga
karoglapas maksts piebriedusi (AS
23-45)

-

1

0,46-0,60

Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga trīs lapu stadiju līdz
attīstītas karoglapas stadijai (AS 1339)

-

1

0,6-0,8

Apsmidzināt sējumus pavasarī,
atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs
sāndzinumu stadiju līdz kultūrauga
karoglapas maksts piebriedusi (AS
23-45)

7

1

0,46-0,6

Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga trīs lapu stadiju līdz
attīstītas karoglapas stadijai (AS 1339)

7

1

deva, l/ha

apstrādes laiks

Ierobežojumi
Nelietot ar Flurostar 180 apstrādātus augus vai salmus siltumnīcā vai kompostā. Izvairīties no izsmidzināšanas uz
jutīgiem kaimiņu kultūraugiem, piemēram, kartupeļiem.
Savietojamība
Flurostar 180 var lietot tvertnes maisījumos ar lielāko daļu fungicīdu, insekticīdu, augšanas regulatoru un
mikroelementu. Pirms tvertnes maisījuma gatavošanas, iepazīties ar partnera produkta lietošanas instrukciju.
Var tikt lietots maisījumā ar Ergon.
Bezlietus periods. 1 stunda.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.
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FORNET MAX 6 OD
Herbicīds
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
kukurūzas sējumos.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l
Reģistrācijas numurs: 0433
Preparatīvā forma: dispersija eļļā
Produkta apraksts
Fornet Max 6 OD ir sistēmas iedarbības herbicīds no sulfonilurīnvielas atvasinājumu ķīmiskās grupas. Tas efektīvi
iedarbojās uz viengadīgām un daudzgadīgām divdīgļlapju un viendīgļlapju nezālēm, kuras produktu uzņem
galvenokārt caur lapām. Nikosulfurons uzkrājas auga meristēmās, kur tas kavē enzīma acetolaktāta sintēzi,
kā rezultātā tiek pārtraukta šūnu dalīšanās un nezāļu augšana. Nezāles pārstāj augt uzreiz pēc apstrādes.
Pēc 4 - 5 dienām jaunās lapas sāk dzeltēt un augs iet bojā 10-20 dienu laikā pēc apstrādes.
Optimālā gaisa temperatūra apstrādes brīdī no +10°C līdz +25°C.
Ierobežojamās nezāles:
95-100%:
maura skarene (Poa annua), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), atliektais amarants (Amaranthus retroflexus).
85-94,9%:
parastā gaiļsāre (Echinochloa crus-galli), sarenes (Setaria spp.), pasāres (Digitaria spp.), ložņu vārpata (Agropyron
repens), parastā virza (Stellaria media), kumelītes (Matricaria spp.), sārtā panātre (Lamium purpureum), blusu
sūrene (Polygonum persicaria), daudzsēklu balanda (Chenopodium polyspermum).
70-84,9%:
baltā balanda (Chenopodium album).
50-69,9%:
melnā naktene (Solanum nigrum).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

deva,
l/ha

apstrādes laiks

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

40

1

40

2

1.lietošanas variants
0,75
Kukurūza

Īsmūža
viendīgļlapju
un divdīgļlapju
nezāles

Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–8
lapu stadijā (AS 12–18)
2.lietošanas variants

0,5+0,25

Pirmo reizi apsmidzināt sējumus
kukurūzas 2–3 lapu stadijā (AS
12–13), otro reizi pēc 10–14 dienām,
kukurūzas 5–8 lapu stadijā (AS 15–18)

Deva: 0,75 l/ha - vienreizēja apstrāde ar maksimālo devu, kad kukurūzai 2 - 8 lapas, 4 - 6 lapas daudzgadīgām
viendīgļlapju nezālēm, 2 lapu stadija viengadīgajām viendīgļlapju nezālēm un 2 - 6 lapu stadija divdīgļlapju nezālēm;
Dalītā deva: 0,5 l/ha un 0,25 l/ha pēc 10 - 14 dienām, lai labāk ierobežotu daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles un
vēlāk dīgstošās viengadīgās nezāles.
Lai pastiprinātu iedarbību uz divdīgļlapju nezālēm, Fornet Max 6 OD ieteicams lietot maisījumā ar citiem
herbicīdiem.
Kultūrauga drošība
Fornet Max 6 OD ir drošs kukurūzai, ja to lieto 2 - 8 lapu stadijā. Nelabvēlīgos augšanas apstākļos, 1 - 2 nedēļu
laikā pēc apstrādes var būt novērojama neizteikta lapu dzeltēšana, kas ātri pāriet un neatstāj negatīvu ietekmi uz
kukurūzas ražu. Nevajadzētu veikt sējuma apstrādi ar produktu, ja augi ir stresā (salnas, sausums, stipri kaitēkļu
bojājumi u.c). Lietojiet produktu uz veseliem augiem un ieteiktās devās. Nelietot Fornet Max 6 OD kukurūzā,
kas ir paredzēta sēklu ieguvei. Fornet Max 6 OD nedrīkst izmantot, ja sējums pirms tam ticis apstrādāts ar
fosfororganiskajiem insekticīdiem.
Pēckultūras
Rudenī pēc aršanas var sēt visas ziemāju labības. Pavasarī var sēt visus pārējos kultūraugus. Jā kāda iemesla dēļ ar
Fornet Max 6 OD apstrādāts tīrums jāpārsēj, var sēt tikai kukurūzu, pirms tam tīrumu uzarot.
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Svarīgi
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur nikosulfuronu vairāk nekā
vienu reizi katru otro gadu tajā pašā laukā.
Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu
līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, un lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus
ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai
zemei.
Savietojamība
Lai pastiprinātu iedarbību uz divdīgļlapju nezālēm, Fornet Max 6 OD ieteicams lietot maisījumā ar citiem
herbicīdiem. Fornet Max 6 OD nedrīkst jaukt tvertnes maisījumā ar lapu vai šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem.
Var tikt lietots maisījumā ar Onyx, Temsa SC, Botiga.
Bezlietus periods. 6 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe N.V.

KINVARA
Herbicīds
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu,
ziemas un vasaras miežu, ziemas tritikāles, rudzu un auzu sējumos ar/bez stiebrzāļu pasējas, stiebrzāļu sējumos
sēklai un lopbarībai, ganībās un zālienā.
Darbīgās vielas: MCPA, 233 g/l; fluroksipirs, 50 g/l; klopiralīds, 28 g/l
Reģistrācijas numurs: 0672
Preparatīvā forma: mikroemulsija
Ierobežojamās nezāles:
Kinvara efektivitāte ar devu 2,5 l/ha:
efektivitāte 95 - 100%:
rapsis sārņaugs (Brassica napus), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus),
baltā balanda (Chenopodium album), raibais aklis (Galeopsis speciosa), ķeraiņu madara (Galium aparine), tīruma
neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), maura sūrene (Polygonum aviculare), parastā virza (Stellaria media), tīruma
naudulis (Thlaspi arvense), tīruma sinepe (Sinapis arvensis).
efektivitāte 85 - 94,9%:
parastā vībotne (Artemisa vulgaris), kumelītes (Matricaria spp.), sārtā panātre (Lamium purpureum).
efektivitāte 50 - 69,9%: tīruma usne (Cirsium arvense).
Kinvara efektivitāte ar devu 2,25 l/ha:
efektivitāte 95 - 100%:
baltā balanda (Chenopodium album), tīruma usne (Cirsium arvense), kosas (Equisetum spp.), velnarutku grābeklīte
(Erodium cicutarium), sārtā panātre (Lamium purpureum), kumelītes (Matricaria spp.), maura sūrene (Polygonum
aviculare), vējgriķis (Fallopia convolvulus), tīruma sinepe (Sinapsis arvensis), parastā virza (Stellaria media), tīruma
naudulis (Thlapsi arvense), šaurlapu ceļteka (Plantago lanceolata).
efektivitāte 85 - 94,9%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), gandrene šķeltā (Geranium
dissectum), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis).
efektivitāte 50 - 69,9%:
rapsis sārņaugs (Brassisca napus), raibais aklis (Galeopsis speciosa), tīruma vijolīte (Viola arvensis).
Nezāļu ierobežošanas efektivitātes stiebrzāļu sējumos un zālienā ar devu 2,0 l/ha:
efektivitāte 95 - 100%:
baltā balanda (Chenopodium album), divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum), mīkstpienes (Sonchus spp.),
āboliņš (Trifolium spp.).
efektivitāte 85 - 94,9%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), tīruma usne (Cirsium arvense), gandrenes (Geranium spp.).
efektivitāte 70 - 84,9%:
kumelītes (Matricaria spp.), tīruma gundega (Ranunculus arvensis), skābenes (Rumex spp.), lielā nātre (Urtica
diotica).
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efektivitāte 50 - 69,9%: ārstniecības pienene (Taraxacum officinalis), tīruma veronika (Veronica arvensis).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

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

Īsmūža un
daudzgadīgās
divdīgļlapju
nezāles

Vasaras kvieši,
vasaras mieži, auzas
ar/bez stiebrzāļu
pasējas

Īsmūža un
daudzgadīgās
divdīgļlapju
nezāles

Stiebrzāles (sēklai
sējas gadā), zāliens*
(sējas gadā)

Īsmūža un
daudzgadīgās
divdīgļlapju
nezāles

Stiebrzāles
(lopbarībai sējas
gadā un vecākas),
ganības (sējas gadā
un vecākas)

Īsmūža un
daudzgadīgās
divdīgļlapju
nezāles

Stiebrzāles (sēklu
lauki), zāliens*

Īsmūža un
daudzgadīgās
divdīgļlapju
nezāles

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

2,5

Apsmidzināt sējumus pavasarī,
atjaunojoties veģetācijai, sākot ar
kultūrauga cerošanas sākumu līdz
attīstītas karoglapas stadijai (AS
21-39)

-

1

2,25

Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga cerošanas sākumu līdz
attīstītas karoglapas stadijai (AS
21-39)

-

1

2,0

Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga cerošanas sākumu līdz
attīstītas karoglapas stadijai (AS
21-39)

-

-

2,0

Apsmidzināt sējumus pavasarī,
sākot ar kultūrauga cerošanas
sākumu līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 21-39)

7

1

2,0

Apsmidzināt sējumus pavasarī,
atsākoties veģetācijai, sākot ar
kultūrauga cerošanas sākumu līdz
attīstītas karoglapas stadijai (AS
21-39)

-

1

deva,
l/ha

apstrādes laiks

*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 nelabvēlīgo ietekmi uz
augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Ierobežojumi
Nelietot Kinvara uz novājinātiem kultūraugiem, kas cieš no sausuma, pārmērīga mitruma, zemas temperatūras,
kaitēkļu vai slimību, barības vielu vai kaļķa trūkuma, vai citu faktoru izraisīta stresa, kas kavē kultūrauga augšanu.
Nelietot Kinvara lopbarības kultūrās, kuru sastāvā ir āboliņš, pākšaugi vai citas divdīgļlapju kultūras.
Neveltņot un neecēt kultūraugus 7 dienas pēc Kinvara lietošanas.
Pēckultūras
Ievērot riska mazināšanas pasākumus, piemēram, veicināt pēcpļaujas atlieku ātrāku sadalīšanos, lai izvairītos no
klopiralīda atliekām rotācijas kultūraugos un/ vai pēcaugos. Ja klopiralīda degradācija ir aizkavējusies, pēc Kinvara
lietošanas jāievēro piesardzība, audzējot sekojošus kultūraugus: kartupeļi, pākšaugi, āboliņš, burkāni, pastinaki
un salāti. Nelietot ar Kinvara apstrādāto augu atliekas (salmus, pļauto zāli) kā augšanas substrātu siltumnīcās,
mulčēšanai.
Svarīgi
Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušu kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus,
ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/ vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Savietojamība
Nebūtu ieteicams veidot tvertnes maisījumus, jo pats produkts jau satur 3 darbīgās vielas.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Barclay Chemicals (R&D) Ltd.
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LENTAGRAN WP
Herbicīds
Selektīvs, pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai galviņkāpostu, lapu kāpostu,
lopbarības kāpostu, Savojas kāpostu, Briseles kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, kolrābju, burkānu, pastinaku, sakņu
pētersīļu, mārrutku, saldās kukurūzas, sīpolu, šalotes sīpolu, vasaras sīpolu (lokiem), puravu, ķiploku un sparģeļu
(neražojošos un ražojošos) sējumos un stādījumos, kā arī zirņu (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem)
sējumos.
Darbīgā viela: piridāts, 450 g/kg
Reģistrācijas numurs: 0330
Preparatīvā forma: pulveris suspensijai
Produkta apraksts
Lentagran WP ir selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.
Apstrādi veikt, kad gaisa temperatūra ir virs + 10°C un apstrāde pārāk augstās temperatūrās (virs + 25°C) var
radīt kultūraugu apdegumus. Vislabākajam rezultātam miglot mazas līdz 4 īstajām lapām izaugušas nezāles un to
aktīvas augšanas laikā. Nodrošināt kvalitatīvu pārklājumu ar miglošanas šķīdumu. Dalītās apstrādes dos labākus
rezultātus. Atkārtoto smidzinājumu veicot pēc jaunu nezāļu sadīgšanas.
Apstrādi veicot kāpostu stādījumos svarīgi ievērot:
• Apstrādi veikt, kad stādi ir labi iesakņojušies, aptuveni 2 nedēļas pēc iestādīšanas.
• Vēlākais apstrādi veikt kāpostu 6 lapu stadijā.
• Dažos gadījumos iepējami kultūraugu bojājumi. Tie pāries 6-8 nedēļu laikā.
• Ja kāposti tiek audzēti zem pārklāja, pirms apstrādes pārklājs jānoņem vismaz 1 dienu iepriekš.
Ierobežojamās nezāles:
Vislabākais efekts nezāļu ierobežošanā ir, ja Lentagran WP lieto, kad visas nezāles ir sadīgušas.
Ar devu 2,0 kg/ha:
efektivitāte > 95%:
daudzsēklu balanda (Chenopodium polyspermum), sārtā panātre (Lamium purpureum), vasaras kaņepene
(Mercurialis annua), parastā krustaine (Senecio vulgaris), tīruma veronika (Veronica arvensis).
efektivitāte 85-94,9%:
amaranti (Amaranthus spp.), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album),
ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), sīkziedu sīkgalvīte (Galinsoga parviflora), ķeraiņu madara (Galium
aparine), ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), mīkstpienenes (Sonchus spp.), melnā naktene (Solanum
nigrum).
efektivitāte 70-84,9%:
lauka ilzīte (Anthemis arvensis), saules dievkrēsliņš (Euphorbia helioscopia), skaujošā panātre (Lamium amplexicaule),
parastā virza (Stellaria media).
efektivitāte 50-69,9%:
parastā pērkonene (Erysimum cheiranthoides), tīruma zvēre (Sinapis arvensis), tīruma naudulis (Thlaspi arvense),
persijas veronika (Veronica persica), tīruma vijolīte (Viola arvensis), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), sūrenes
(Polygonum spp.).
Ar devu 1,0 kg/ha:
efektivitāte 85-94,9%:
parastā virza (Stellaria media), tīruma naudulis (Thlaspi arvense).
efektivitāte 50-69,9%:
tīruma naudulis (Thlaspi arvense), sārtā panātre (Lamium purpureum), ķeraiņu madara (Galium aparine).
Ar devu 2x0,5 kg/ha:
efektivitāte > 95%:
daudzsēklu balanda (Chenopodium polyspermum).
efektivitāte 85 – 94,9%:
parastā virza (Stelaria media), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), sārtā panātre (Lamium purpureum).
efektivitāte 70 – 84,9%
skaujošā panātre (Lamium amplexicaule), ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), baltā balanda
(Chenopodium album), melnā naktene (Solanum nigrum), veronikas (Veronica spp.), šķeltā gandrene (Geranium
dissectum).
efektivitāte 50 – 69,9%:
dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), ķeraiņu madara (Galium aparine),
tīruma vijolīte (Viola arvensis).
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Lietošanas laiks un devas
nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,5-2,0

Apsmidzināt stādījumus pēc
kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir
ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu
stadijā (AS 14-16)

42

2

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5-1,0

Apsmidzināt stādījumus pēc
kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir
ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu
stadijā (AS 14-16)

42

Sīpoli (sētie,
stādītie), šalotes
sīpoli

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5-1,0

Apsmidzināt sējumus vai stādījumus
pēc kultūraugu sadīgšanas, tā vienas
līdz četru lapu stadijā (AS 11-14)

56

3

Vasaras sīpoli
(lokiem)

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5-1,0

Apsmidzināt sējumus vai stādījumus
pēc kultūrauga sadīgšanas, kad pilnībā
attīstījušās trīs lapas (AS 13)

28

2

Puravi

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5-2,0

Apsmidzināt pēc kultūrauga
izstādīšanas un ieaugšanās, kad
kultūraugam ir attīstījusies 3 lapa (AS
13)

28

2

Ķiploki*

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5-2,0

Apsmidzināt stādījumus, kad
kultūraugam attīstījusies 3 lapa (AS 13)

56

2

Kolrābji*

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5-2,0

Apsmidzināt sējumus, kad
kultūraugam attīstījušās četras līdz
sešas lapas (AS 14-16). Ja augs
pārstādīts, apstrādi veikt pēc 2-4
nedēļām

42

2

Burkāni*,
pastinaki*,
sakņu pētersīļi*,
mārrutki*

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5

-

2

Kukurūza*, saldā

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

1,0-2,0

Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga divu lapu stadiju līdz
astoņu lapu stadijai (AS 12-18)

42

2

Sparģeļi*
(neražojoši
stādījumi, 1-2
gadus veci)

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5-1,0

Apsmidzināt stādījumus, sākot ar
kultūrauga attīstības stadiju, kad
redzami 1-5 sānu dzinumi (AS 21)

-

2

Sparģeļi*
(stādījumi vecāki
par 2 gadiem)

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0,5-2,0

Apsmidzināt stādījumus pirms
kultūrauga sadīgšanas un/vai pēc ražas
novākšanas

-

2

0,75-1,0

1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga 3 lapu stadiju līdz sešu lapu
stadijai (AS 13-16)

-

1

2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga pirmo īsto lapu līdz sešu
lapu stadijai (AS 11-16). Atkārtoti
smidzina pēc 7-10 dienām

-

2

apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

Galviņkāposti,
Briseles kāposti,
Savojas kāposti,
lapu kāposti,
lopbarības
kāposti

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

Ziedkāposti,
brokoļi

Zirņi (svaigam
patēriņam ar/
bez pākstīm,
graudiem)

deva,
kg/ha

apstrādes laiks

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles
0,5

Apsmidzināt kultūraugu sējumus un
stādījumus, sākot ar kultūrauga divu
lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS
12-16). Intervāls starp apstrādēm 7
dienas

2

* 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
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augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem. Ražotāja rīcībā nav izmēģinājumu datu vai praktiskas pieredzes par lietojumu mārrutkos,
tādējādi ražotājs nevar uzņemties atbildību par nelabvēlīgu ietekmi uz kultūraugu.
Ja Lentagran WP tiks lietots mazo lietojumu kultūraugiem, ieteicams vispirms izmēģināt produktu mazākā platībā, pirms apstrādāt visu
sējumu vai stādījumu. Produkts var radīt fitotoksiskumu kultūraugam.

Maksimālais Lentagran WP daudzums: 2 kg/ha veģetācijas periodā.
Pēckultūras
Nav ierobežojumu attiecībā uz pēcaugu izvēli pēc Lentagran WP lietošanas. Augsnes apstrāde nav nepieciešama.
Svarīgi
Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus
laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Lai nodrošinātu Lentagran WP optimālu efektivitāti, pēc
kultūrauga sējas vai stādīšanas, vēlams lietot kādu augsnes iedarbības herbicīdu. Lentagran WP efektivitāti
iespējams palielināt, iekļaujot produktu nezāļu ierobežošanas shēmās kopā ar citiem produktiem!
Savietojamība
Efektivitāti iespējams palielināt veidojot tvertnes maisījumus ar citiem herbicīdiem vai iekļaujot produktu nezāļu
ierobežošanas shēmās kopā ar citiem produktiem. Nejaukt ar produktiem, kuri var radīt kultūraugu vaska slāņa
bojājumus. Nejaukt kopā ar mēslošanas līdzekļiem. Ievērot 14 dienu nogaidīšanas laiku starp apstrādēm ar
Lentagran WP un citu produktu.
Var tikt lietots maisījumā ar Rapsan 400 SC.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Certis Belchim B.V.

METRIC ZC
Herbicīds
Selektīvs, augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
kartupeļu stādījumos.
Darbīgās vielas: klomazons, 60 g/l; metribuzīns, 233 g/l
Reģistrācijas numurs: 0344
Preparatīvā forma: kapsulu suspensijas un suspensijas koncentrāta maisījums
Produkta apraksts
Metric ZC ir selektīvs augsnes iedarbības herbicīds, kas ierobežo daudzas īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas
viendīgļlapju nezāles, tādas kā parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-galli) un maura skareni (Poa annua) kartupeļu
stādījumos.
Ierobežojamās nezāles:
Efektivitāte 95 - 100%:
izplestā balodene (Artiplex patula), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), parastā rudzupuķe (Centaurea cyanus),
ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), ķeraiņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium purpureum),
skaujošā panātre (Lamium amplexicaule), tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum), parastā virza (Stellaria media),
kodīgā nātre (Urtica urens), tīruma naudulis (Thlaspi arvensis), asais aklis (Galeopsis tetrahit), Persijas veronika
(Veronica persicaria), tīruma vijolīte (Viola arvensis).
Efektivitāte > 85%:
baltā balanda (Chenopodium album), tīruma zvēre (Sinapis arvensis), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus).
Herbicīda iedarbība uz nezālēm mazinās, ja pēc smidzināšanas iestājas ilgstošs sausuma periods.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Kartupeļi

Īsmūža divdīgļlapju un
atsevišķas viendīgļlapju
nezāles

deva,
l/ha

1.5

apstrādes laiks

Apsmidzināt kartupeļu
stādījumus pirms kultūrauga un
nezāļu sadīgšanas.

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits
sezonā

-

1
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Ierobežojumi
Nelietot herbicīdu smilts augsnēs vai ļoti vieglās augsnēs, kā arī augsnēs, kurās organisko vielu saturs ir augstāks
par 5%.
Metric ZC efektivitātes nodrošināšanai ir nepieciešams rūpīgi sagatavot augsni. Smidzināšanas laikā augsnei jābūt
sīkdrupatainai pēc struktūras un vēlams mitrai.
Noteiktos klimatiskos apstākļos iespējama pārejoša kultūraugu bālēšana, arī tad, ja pēc herbicīda izsmidzināšanas
seko stiprs lietus. Nevēlamais efekts ir ātri pārejošs un neatstāj negatīvu ietekmi uz kultūraugu ražu.
Nelietot vieglās augsnēs, ja tuvāko 24 stundu laikā ir sagaidāms stiprs lietus, jo tādējādi var samazināties herbicīda
ietekme uz nezālēm, kā arī var tikt negatīvi ietekmēti kultūraugi.
Ieteicamais darba šķidruma daudzums
200-400 l/ha. Produkta labākai šķīdībai iesakām izmantot ūdeni ar pH 5,5-6,5 un temperatūrā, kura ir virs +5°C.
Miglotāja un pašu sprauslu filtra rupjumam nevajadzētu pārsniegt 80 (177 µ).
Pēckultūras
Ja 5 līdz 6 nedēļas pēc Metric ZC smidzināšanas kultūraugi kaut kādu apstākļu dēļ ir iznīkuši, attiecīgajā laukā pēc
uzaršanas (vismaz 15 cm dziļumā) var tikt atkārtoti stādīti kartupeļi, sētas pupas, kukurūza, burkāni, mieži.
Pēc kartupeļu apstrādes pavasarī, tā paša gada rudenī vai nākamā gada pavasarī pēc augsnes uzaršanas (vismaz
15 cm dziļumā) var tikt sēti un stādīti visi kultūraugi.
Svarīgi
Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu
līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Savietojamība
Var tikt lietots maisījumā ar Proman.
Bezlietus periods. Nelietot vieglās augsnēs, ja tuvāko 24 stundu laikā ir sagaidāms stiprs lietus, jo tādējādi var
samazināties herbicīda ietekme uz nezālēm, kā arī var tikt negatīvi ietekmēti kultūraugi.
Reģistrācijas īpašnieks: Certis Belchim B.V.

MONITOR
Herbicīds
Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās rudzusmilgas ierobežošanai ziemas
kviešu, tritikāles un vasaras kviešu sējumos.
Darbīgā viela: sulfosulfurons, 75%
Reģistrācijas numurs: 0145
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Produkta apraksts
Monitor ir herbicīds viendīgļlapju un plaša spektra īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.
Monitor preparatīvā forma ir ūdenī viegli šķīstošas mikrogranulas, kas rada minimālas putekļu problēmas darbā ar
šo produktu.
Monitor iedarbojas uz nezālēm caur lapām un sakņu sistēmu. Optimālu efektivitāti var sasniegt veicot smidzināšanu
nezāļu 2-4 lapu stadijā. Preparāta iedarbību caur augsni veicina pietiekami mitri augsnes apstākļi.
Monitor efektīvi darbojas arī pie zemām temperatūrām tikmēr, kamēr nezāles ir aktīvi augošas. Nevajadzētu veikt
smidzināšanu periodā, kad gaidāmas nakts salnas.
Monitor iedarbojas uz nezālēm ļoti īsā laikā, tādēļ nepieciešamais bezlietus periods pēc apstrādes ir dažas stundas.
Monitor pārtrauc nezāļu augšanu un attīstību uzreiz pēc apstrādes. Redzamas pazīmes kā nezāļu atmiršana un
hloroze parādās vēlāk, taču nezāles vairs nekonkurē ar kultūraugu.
Lietošanas laiks un nezāļu spektrs
Lietot vasaras un ziemas kviešu un tritikāles sējumos pēc sadīgšanas un tikai apstrādei pavasarī. Nezālēm apstrādes
laikā jābūt aktīvi augošām. Ilgstošs sausuma periods pirms un pēc apstrādes var samazināt iedarbības efektivitāti uz
ierobežojamo nezāļu spektru. Apstrādi ar Monitor var veikt līdz graudaugu otrā mezgla stadijai (AS 32). Normālos
apstākļos smidzināšanas laiks ir aptuveni 2 nedēļas – aprīļa beigas līdz maija sākums. Šajā laikā lielākā daļa nezāļu
ir 2-4 lapu stadijā. Arī novēlota apstrāde dod labus rezultātus, īpaši uz jūtīgākām nezālēm.
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Ierobežojamās nezāles:
Monitor efektivitāte ar devu 0.01 kg/ha:
efektivitāte 85- 94,9%:
parastā rudzusmilga (Apera spica-venti).
efektivitāte 70-84,5%:
parastā virza (Stellaria media), kumelītes (Matricaria spp.), ķeraiņu madara (Galium aprine).
efektivitate 50-69,9%:
ložņu vārpata (Agropyron repens).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

Ziemas kvieši,
tritikāle

Īsmūža divdīgļlapju
nezāles, parastā
rudzusmilga

Vasaras kvieši

Īsmūža divdīgļlapju
nezāles, parastā
rudzusmilga

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,01

Apsmidzināt sējumus pavasarī
atsākoties veģetācijai, sākot
ar cerošanas sākumu līdz divu
mezglu stadijai (AS 20-32)

-

1

0,01

Apsmidzināt sējumus, sākot
ar cerošanas sākumu līdz divu
mezglu stadijai (AS 20-32)

-

1

deva,
kg/ha

apstrādes laiks

Virsmas aktīvā viela
Monitor jālieto tvertnes maisījumos ar bezjonu virsmas aktīvo vielu 100-200 ml uz 100 litriem ūdens (lielāko bezjonu
virsmas aktīvās vielas devu lietot sausos apstākļos).
Pēckultūras
Veicot kultūraugu pārsēšanu tajā pašā gadā, laukos, kuri bijuši apstrādāti ar Monitor drīkst pārsēt tikai kviešus vai
stādīt kartupeļus. Šādā gadījumā nezāļu ierobežošanai kviešu sējumos atkārtoti lietot herbicīdu Monitor nedrīkst.
Laukā, kurā nezāļu ierobežošanai izmantots Monitor, kā pēckultūru nākamajā gadā drīkst sēt graudaugus, arī ar
stiebrzāļu vai āboliņa pasēju, vasaras un ziemas rapsi, zirņus, kartupeļus, lauka pupas un kukurūzu. Pirms ziemas
rapša sējas obligāti jāveic dziļa augsnes aršana.
Pēc Monitor lietošanas, kā pēckultūras nākamajā gadā nesēt, cukurbietes un dārzeņus.
Svarīgi
Lai aizsargātu izdīgušu kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus
laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Savietojamība
Monitor var lietot tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, insekticīdiem un citiem herbicīdiem, kas paredzēti lietošanai
tai pašā laikā. Pirms apstrādes veikt nelielu sajaukšanas testu.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

ONYX
Herbicīds
Selektīvs, pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos.
Darbīgā viela: piridāts, 600 g/l
Reģistrācijas numurs: 0657
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Onyx ir selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Darbīgo vielu nezāles
uzņem caur lapām – preparāts iedarbojas uz fotosintēzes procesu augā. Pēc apstrādes nezāles atmirst, sākot ar
lapu maliņām. Ietekmes efektivitāte ir atkarīga no gaisa temperatūras un mitruma – silti un augšanai labvēlīgi
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apstākļi pastiprina produkta ietekmes efektivitāti. Efektivitāte nav atkarīga no organisko vielu satura augsnē,
mēslošanas un augsnes mitruma.
Apstrādi veikt, kad visas nezāles ir sadīgušas, kultūraugs ir atbilstošā attīstības stadijā un necieš no stresa.
Vislabākie rezultāti ir, veicot apstrādi, kad nezāles ir mazas un aktīvi augšas, no dīgļlapas līdz 4 lapu stadijai un vēl
pirms kukurūzas augi nosedz nezāles.
Ierobežojamās nezāles:
Ar devu 0,75 l/ha:
efektivitāte 85 - 94,9%:
sīkā gandrene (Geranium pusillum).
efektivitāte 70 - 84,9%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album), ķeraiņu madara (Galium aparine),
sārtā panātre (Lamium purpureum), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), mezglainā sūrene (Polygonum
lapathifolium), tīruma sinepe (Sinapis arvensis), parastā virza (Stellaria media), melnā naktene (Solanum nigrum).
Ar devu 0,5 + 0,5 l/ha:
efektivitāte 85 - 94,9%:
sīkā gandrene (Geranium pusillum), sārtā panātre (Lamium purpureum), parastā virza (Stellaria media).
efektivitāte 70 - 84,9%:
baltā balanda (Chenopodium album), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), mezglainā sūrene (Polygonum
lapathifolium), tīruma sinepe (Sinapis arvensis).
efektivitāte (50 - 69,9%):
tīruma vijolīte (Viola arvensis), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

deva,
l/ha

apstrādes laiks

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

-

1

-

2

1.lietošanas variants
0,75

Kukurūza

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu
lapu stadijai (AS 12-16)
2.lietošanas variants

0,5+0,5

Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē,
sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju
līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16),
atkārtoti pēc 7 dienām

Ierobežojumi
Pirms izsmidzināšanas nezālēm jābūt sausām.
Veicot apstrādi, izsmidzināšanas šķīduma un gaisa temperatūrai jābūt virs +10°C.
Neizsmidzināt uz augiem, kas cieš no stresa, kas radies laika apstākļu vai barības vielu trūkuma dēļ, vai, kas cieš no
iepriekšējās apstrādes radītiem apdegumiem.
Apstrādi neveikt periodā, kad paredzamas salnas vai dienas temperatūra pārsniedz +18°C.
Pēckultūras
Nav ierobežojumu attiecībā uz pēcaugu izvēli pēc Onyx lietošanas. Augsnes apstrāde nav nepieciešama.
Svarīgi
Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ja preparāts tiek
lietots ar devu 0,75 l/ha, vai ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ja preparāts tiek lietots
dalīti ar devu 0,5 l/ha + 0,5 l/ha.
Savietojamība
Var tikt lietots maisījumā ar Fornet Max 6 OD, Samson Max 6 OD, Temsa SC.
Bezlietus periods. 5 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Certis Belchim B.V.
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PROMAN
Herbicīds
Selektīvs, augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
kartupeļu stādījumos.
Darbīgā viela: metbromurons, 500 g/l
Reģistrācijas numurs: 0656
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Proman ir selektīvs augsnes iedarbības herbicīds, kas ierobežo īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas
viendīgļlapju nezāles. Proman galvenokārt tiek uzņemts caur saknēm un tas pārvietojas augos pa vadaudu sistēmu
virzienā uz augšu. Darbīgā viela nomāc fotosintēzes procesu augos.
Herbicīdu izsmidzina pirms kultūrauga sadīgšanas. Proman efektivitātes nodrošināšanai ir nepieciešams rūpīgi
sagatavot augsni. Smidzināšanas laikā augsnei jābūt sīkdrupatainai pēc struktūras un vēlams mitrai. Mitra augsne
paaugstina herbicīda efektivitāti.
Ierobežojamās nezāles:
efektivitāte > 95%:
tīruma zvēre (Sinapis arvensis), sārtā panātre (Lamium purpureum).
efektivitāte 85 - 94,9%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album), sīkziedu galinsoga (Galinsoga
parviflora), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), parastā krustaine (Senecio vulgaris), parastā virza (Stellaria media),
tīruma naudulis (Thlaspi arvensis), maura skarene (Poa annua).
efektivitāte 70- 84,9%:
maura sūrene (Polygonum aviculare), blusu sūrene (Polygonum persicaria), tīruma vijolīte (Viola arvensis), melnā
naktene (Solanum nigrum).
efektivitāte 50- 69,9%:
ķeraiņu madara (Galium aparine), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

deva,
l/ha

Kartupeļi

Īsmūža divdīgļlapju
un atsevišķas
viendīgļlapju nezāles

2,0

apstrādes laiks
Apsmidzināt kartupeļu
stādījumus pirms kultūrauga
un nezāļu sadīgšanas

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu skaits
sezonā

-

1

Uzmanību
Ja pēc Proman lietošanas seko spēcīgs lietus, iespējama pārejoša kultūraugu bālēšana. Šāds pārejošs efekts tiek
novērots arī gadījumos, ja herbicīds tiek lietots novēloti. Nevēlamais efekts ir ātri pārejošs un neatstāj negatīvu
ietekmi uz kultūraugu ražu.
Pēckultūras
Ja pēc Proman smidzinājuma kultūraugi kaut kādu iemeslu dēļ ir iznīkuši, pēc augsnes virskārtas sastrādāšanas
atkārtoti var stādīt kartupeļus. Graudaugus, pupas, zirņus un burkānus var sēt pēc augsnes uzaršanas. Pēc augu
iznīkšanas tajā pašā laukā pārsējai nav ieteicams sēt krustziežu dzimtas augus- rapsi, rāceņus u.c.
Pēc apstrādāto kultūraugu ražas novākšanas, nākamajā sezonā, pēc augsnes uzaršanas, var sēt krustziežu dzimtas
kultūraugus un bietes. Nav citu nosacījumu pārējo kultūraugu sēšanai.
Savietojamība
Var tikt lietots maisījumā ar Metric ZC.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Certis Belchim B.V.
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RAPSAN 400 SC
Herbicīds
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziedkāpostu, galviņkāpostu,
lopbarības kāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu, Pekinas kāpostu, ziemas un vasaras rapša, ripša un
sinepju sējumos un stādījumos.
Darbīgā viela: metazahlors, 400 g/l
Reģistrācijas numurs: 0617
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Rapsan 400 SC ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas efektīvi iznīcina vairumu īsmūža divdīgļlapju nezāļu
un atsevišķas viendīgļIapju nezāles, tādas kā parasto rudzusmilgu, tīruma lapsasti, maura skareni u.c.
Rapsan 400 SC dīgstošās nezāles uzņem caur saknēm un lapām. Ja herbicīdu izsmidzina uz augsnes pirms nezāļu
dīgšanas, tas iekļūst augos caur saknēm dīgšanas laikā un īsi pēc sadīgšanas nezāles aiziet bojā. Ja herbicīds tiek
lietots pēc nezāļu sadīgšanas, tas iekļūst augā gan caur saknēm, gan lapām. Šajā gadījumā pietiekošu efektivitāti
var panākt preparātu, lietojot no nezāļu dīgļlapu stadijas līdz pirmo īsto lapu stadijai. Vēlākās nezāļu attīstības
stadijās Rapsan 400 SC efektivitāte strauji krītas.
Rapsan 400 SC efektivitātes un rapša dīgšanas nodrošināšanai nepieciešams rūpīgi sagatavot augsni sējai,
izveidojot kvalitatīvu sēklas gultni, tādejādi nodrošinot vienmērīgu sējas dziļumu visā laukā (1,5 – 2,5 cm). Herbicīda
optimālai darbībai ir nepieciešams pietiekams augsnes mitrums. Tā darbību ietekmē arī augsnes tips un struktūra.
Vislabāko efektivitāti Rapsan 400 SC sniedz to, lietojot pirms nezāļu sadīgšanas.
Ierobežojamās nezāles:
Apstrāde pirms nezāļu un kultūrauga sadīgšanas ar devu 1.875 l/ha:
efektivitāte > 95%:
nesmaržīgā suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum), parastā virza (Stellaria media), tīruma veronika (Veronica
arvensis), sārtā panātre (Lamium purpureum), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), atliektais amarants
(Amaranthus retroﬂrxus), lauka magone (Papaver rhoeas), vējgriķis (Fallopia convolvulus), nakts plaukšķene (Silene
noctiﬂorum), parastā rudzusmilga (Apera spica-venti), skarenes (Poa spp.).
efektivitāte 85 - 94%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), ķeraiņu madara (Galium aparine), smaržīgā kumelīte (Matricaria recutita),
tīruma radzene (Cerastium arvense), persijas veronika (Veronica persicaria).
efektivitāte 70 - 84%:
baltā balanda (Chenopodium album), tīruma naudulis (Thlaspi arvense).
Apstrādi ar devu 1.875 l/ha pēc kultūrauga sadīgšanas:
efektivitāte > 95%:
vējgriķis (Fallopia convolvulus), tīruma veronika (Veronica arvensis), mīkstā gandrene (Geranium molles), skarenes
(Poa spp.).
efektivitāte 85 - 94%:
persijas veronika (Veronica persicaria), smaržīgā kumelīte (Matricaria recutita), parastā rudzusmilga (Apera spicaventi).
efektivitāte 70 - 84%:
nesmaržīgā suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum), ķeraiņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium
purpureum), skaujošā panātre (Lamium amplexicaule), parastā virza (Stellaria media).
efektivitāte 50 - 69%:
baltā balanda (Chenopodium album), tīruma radzene (Cerastium arvense).
efektivitāte < 50%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), tīruma zvēre (Sinapis arvensis),
tīruma naudulis (Thlaspi arvense), saules dievkrēsliņš (Euphorbia helioscopia), lauka magone (Papaver rhoeas),
nakts plaukšķene (Silene noctiflorum), tīruma vijolīte (Viola arvensis), mieži sārņaugi.
Apstrādi var veikt arī uzreiz pēc rapša sējas, izmantojot augsnes virspusē esošo mitrumu pēc augsnes apstrādes
un sējas.
Pat, ja laika apstākļi ir sausi, lietus 2 – 3 nedēļu laikā pēc smidzināšanas nodrošinās labu herbicīda darbības
efektivitāti. Ja nezāles nav pāraugušas divu īsto lapu stadiju, vēl ir novērojama daļēja Rapsan 400 SC efektivitāte
uz jutīgām nezālēm.
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Augsnēs ar augstu organisko vielu saturu (>10%), slikti sastrādātās augsnēs vai sausos laika apstākļos herbicīda
darbības efektivitāte ir samazināta, tādēļ jālieto augstākā ieteiktā deva un ieteicams smidzināt pēc nezāļu
sadīgšanas!
Nav ieteicama Rapsan 400 SC lietošana vieglās augsnēs ar zemu organisko vielu saturu.
Pēc Rapsan 400 SC izsmidzināšanas nav ieteicams veikt augsnes pievelšanu vai citus augsnes apstrādes darbus,
tas samazinās herbicīda iedarbības efektivitāti un var ietekmēt kultūraugu.
Arī stipra lietusgāze tūlīt pēc smidzināšanas var kaitēt kultūrauga attīstībai.
Nav ieteicams smidzināt rapša sējumu, ja augi ir cietuši no salnām vai arī salna ir gaidāma, ja lapu virsma ir mitra,
kā arī karstā laikā.
Platībās, kur rapsis tiek sēts ar tiešās sējas paņēmienu pēc graudaugiem rugainē, ir iespējama Rapsan 400 SC
efektivitātes samazināšanās, jo šajās platībās augsni nosedz vecās nezāles, salmi un citas organiskās atliekas no
iepriekšējās ražas kultūraugiem.
Neapstrādāt rapsi ar Rapsan 400 SC tā dīgšanas laikā (balto dīgļlapu stadijā).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Galviņkāposti,
ziedkāposti, Briseles
kāposti, brokoļi,
lopbarības kāposti,
Pekinas kāposti*,
Ķīnas kāposti*

Īsmūža divdīgļlapju
nezāles un atsevišķas
īsmūža viendīgļlapju
nezāles

Ziemas un vasaras
rapsis, ripsis,
sinepes

Īsmūža divdīgļlapju
nezāles un atsevišķas
īsmūža viendīgļlapju
nezāles

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

1,875

Apsmidzināt sējumus pēc
kultūrauga sējas vai stādījumus
8–10 dienas pēc kultūrauga
izstādīšanas, līdz kultūrauga 6
lapu stadijai (AS 16)

-

1

1,875

Apsmidzināt sējumus pēc
sējas (AS 00–09) vai pēc rapša
sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai
(AS 10–18) nezāļu dīgšanas
laikā vai vēlākais, nezāļu
dīgļlapu stadijā, līdz nezāles
sasniedz pirmo īsto lapu stadiju

-

1

deva,
l/ha

apstrādes laiks

* 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 vai ražas zudumiem.

Pēckultūras
Ja ziemas rapsis aizgājis bojā rudenī, pēc aršanas 20 cm dziļumā var sēt kviešus vai miežus. Ja ziemas rapsis nav
pārziemojis, laukā, kur augustā ir veikta apstrāde ar Rapsan 400 SC, pavasarī pēc pāraršanas var sēt vasaras
rapsi, citus krustziežus, graudaugus, lauka pupas, zirņus, kartupeļus, kukurūzu, linus, cukurbietes. Vieglās augsnēs
nepārsēt ar graudaugiem. Ja ar Rapsan 400 SC apstrādāts vasaras rapsis ir aizgājis bojā, iespējams audzēt citus
krustziežus vai kartupeļus. Pēc ražas novākšanas var tikt audzēta jebkura kultūra.
Svarīgi
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk, kā 750
g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus- gan izdīgušus, gan neizdīgušus- ievērot 5 m
aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Savietojamība
Rapsan 400 SC var jaukt ar Focus® Ultra. Rapsan 400 SC smidzinātāja tvertnē tiek iepildīts pirmais. Veidojot
maisījumus, maisītājam jābūt ieslēgtam.
Var tikt lietots maisījumā ar Lentagran WP.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.
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RAPSAN 500 SC
Herbicīds
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.
Darbīgā viela: metazahlors, 500 g/l
Reģistrācijas numurs: 0546
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Rapsan 500 SC ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Rapsan 500 SC
dīgstošās nezāles uzņem caur lapām un saknēm. Ja herbicīdu izsmidzina uz augsnes pirms nezāļu sadīgšanas, tas
iekļūst augos caur saknēm dīgšanas laikā un īsi pēc sadīgšanas nezāles aiziet bojā. Ja herbicīds tiek lietots pēc
nezāļu sadīgšanas, tas iekļūst augā gan caur saknēm, gan lapām.
Vislabākais lietošanas laiks ir silti un mitri laika apstākļi, kad notiek aktīva nezāļu augšana, pirms kultūraugs sāk
nosegt nezāles.
Nesmidzināt sadīgušus rapša sējumus, ja ir gaidāmas salnas vai lapu virsma ir mitra, kā arī ja ir gaidāms stiprs lietus
tuvāko četru stundu laikā.
Aukstos, sausos laika apstākļos ir iespējama mazāk efektīva nezāļu kontrole.
Ja lietošanas laikā kultūraugs vai sārņaugi nosedz nezāles, iespējama daļēja nezāļu kontrole, un tās var ataugt.
Vietās, kur viendīgļlapju nezāles un sārņaugi ir problēma, ieteicams tās ierobežot savlaicīgi ar piemērotu līdzekli.
Pēc Rapsan 500 SC lietošanas nav ieteicams veikt augsnes pievelšanu vai cita veida augsnes apstrādi.
Ierobežojamās nezāles:
Ziemas rapsis, veicot apstrādi ar devu 1.5 l/ha pirms kultūrauga sadīgšanas:
efektivitāte > 90%:
parastā virza (Stellaria media), persijas veronika (Veronika persicaria), nesmaržīgā kumelīte (Tripleuspermum
inodorum).
efektivitāte 70-89%:
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), panātres (Lamium spp.), tīruma naudulis (Thlaspi arvense).
efektivitāte < 70%:
lauka vijolīte (Viola arvensis), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus).
Ziemas rapsis, veicot apstrādi ar devu 1.5 l/ha pēc kultūrauga sadīgšanas:
efektivitāte 70-89%:
parastā virza (Stellaria media), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), persijas veronika (Veronika persicaria),
nesmaržīgā kumelīte (Tripleuspermum inodorum), panātres (Lamium spp.).
efektivitāte < 70%:
lauka vijolīte (Viola arvensis), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), baltā balanda (Chenopodium album), dārza vējgriķis
(Polygonum convolvulus).
Vasaras rapsis, veicot apstrādi ar devu 1.5 l/ha pirms kultūrauga sadīgšanas:
efektivitāte > 90%:
parastā virza (Stellaria media), nesmaržīgā kumelīte (Tripleuspermum inodorum).
efektivitāte < 70%:
lauka vijolīte (Viola arvensis), baltā balanda (Chenopodium album), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus).
Vasaras rapsis, veicot apstrādi ar devu 1.5 l/ha pēc kultūrauga sadīgšanas:
efektivitāte 70-89%:
nesmaržīgā kumelīte (Tripleuspermum inodorum).
efektivitāte < 70%:
parstā virza (Stellaria media), lauka vijolīte (Viola arvensis), baltā balanda (Chenopodium album), dārza vējgriķis
(Polygonum convolvulus).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

Ziemas un
vasaras rapsis

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

deva,
l/ha

1,5

apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00–09)
vai pēc rapša sadīgšanas, līdz 8 lapu stadijai
(AS 11–18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais
nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz
pirmo īsto lapu

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

-

1
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Zemāk minētajos apstākļos ieteicams apstrādi veikt pēc sadīgšanas:
- ja gaidāms stiprs lietus.
- sēklu gultnes ir sausas, cilainas.
- vēlu sēta rapša sējumā.
- vieglās vai akmeņainās augsnēs, t.i. uz augsnes virskārtas viegli saskatāmi akmeņi vai kaļķakmens gabali, vai
augsnēs ar lielu augu atlieku saturu.
- rapša sēklas nav apsegtas ar 15 mm augsnes.
- pie minimālās augsnes apstrādes ar tiešo sēju.
Ierobežojumi
Rapsan 500 SC ir piemērots lietošanai visu veidu augsnēs, izņemot smilts un ļoti vieglās augsnēs un augsnēs, kas
satur vairāk nekā 10% augu atlieku.
Augsnēs ar organisko vielu saturu vairāk, kā 10%, pieaugot organisko vielu saturam, herbicīdu efektivitāte
samazinās. Ja Rapsan 500 SC lieto pirms kultūrauga sadīgšanas, svarīgi ir nodrošināt, lai fiziski herbicīds nenonāk
saskarē ar sēklu. Lai to nodrošinātu, sēklai jābūt iestrādātai vismaz 15 mm dziļumā. Pie tiešās sējas, ja palikušas
neaizvērtas spraugas aiz sējelementiem, pirms izsmidzināšanas jāveic ecēšana šķērsām sējas virzienam, lai apsegtu
sēklas ar augsni. Vaļīgas sēklas gultnes pirms Rapsan 500 SC lietošanas, jānoblīvē.
Brīdinājumi
- stipra lietus gāze tūlīt pēc smidzināšanas var kaitēt kultūrauga attīstībai.
- nelietot Rapsan 500 SC augsnēs ar sablīvējušos slāni vai slikti drenētās augsnēs, jo kaitējums var rasties ūdens
aizturēšanas gadījumā.
- ja smidzināšanas laikā augsne ir sausa, tad lietus (10 mm vienā reizē) pēc smidzināšanas palīdzēs nodrošināt
herbicīda efektivitāti. Arī nezāļu kontrole pēc sadīgšanas ir atkarīga no atbilstoša mitruma.
- lietojot Rapsan 500 SC cilainās un akmeņainās augsnēs, herbicīds var ātrāk nokļūt kultūrauga sakņu zonā, kas var
atstāt ietekmi uz kultūraugu.
- smidzināšana jāveic rūpīgi, lai izvairītos no smidzinātāja gājienu pārklāšanās ( īpaši apgriešanās vietās).
- neapstrādāt kultūraugus, kas cieš no sausuma, kaitēkļiem vai slimībām.
- nesmidzināt sadīgušus kultūraugus, ja prognozējamas nakts salnas- var izraisīt īslaicīgus bojājumus. Nelietot
tvertnes maisījumus ar Rapsan 500 SC, ja gaidāmas salnas.
Pēckultūras
Ja ziemas rapsis nav pārziemojis, laukā kur, rudenī lietots Rapsan 500 SC, pavasarī pēc augsnes pāraršanas var
audzēt graudaugus (izņemot cietos kviešus), stādītus vai sētus krustziežu dzimtas kultūraugus, lauka pupas, zirņus,
kartupeļus, kukurūzu un linus. Izvairīties sēt cukurbietes, ja apstrāde bijusi vēlāk nekā augustā.
Ja ar Rapsan 500 SC apstrādātais vasaras rapsis gājis bojā, iespējama atkārtota vasaras rapša sēja vai pēc augsnes
aparšanas 20 cm dziļumā var sēt zirņus, pupas, kukurūzu, kāpostaugus un kartupeļus.
Ja Rapsan 500 SC lietots atbilstoši rekomendācijām normālā augu maiņā, tad nav riska pēckultūru audzēšanai
neatkarīgi no tā vai augsne pēc rapša sējuma aparta vai augsnes apstrāde veikta, izmantojot minimālās augsnes
apstrādes tehnoloģijas.
Svarīgi
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk, kā 750
g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus
laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai.
Savietojamība
Rapsan 500 SC var lietot tvertnes maisījumos ar līdzīgam lietojumam paredzētajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
Pirms apstrādes veikt nelielu sajaukšanas testu.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.
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RAPSAN PLUS SC
Herbicīds
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.
Darbīgās vielas: metazahlors, 333 g/l; kvinmeraks, 83 g/l
Reģistrācijas numurs: 0636
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Rapsan Plus SC ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas ir efektīvs pret īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm.
Tas iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālos
augsnes mitruma apstākļos un kamēr nezāles nav lielākas par pirmo īsto lapu stadiju.
Nav ieteicams lietot Rapsan Plus SC vieglās smilts augsnēs ar ļoti zemu organisko vielu saturu. Augsnēs ar palielinātu
organisko vielu saturu herbicīds jālieto pēc rapša sadīgšanas.
Rapsan Plus SC efektivitātes un rapša dīgšanas nodrošināšanai nepieciešams rūpīgi sagatavot augsni sējai,
izveidojot kvalitatīvu sēklas gultni, tādejādi nodrošinot vienmērīgu sējas dziļumu. Laukos, kur augsnes apstrādes
rezultātā izveidojusies nelīdzena augsnes virskārta un/vai izveidojušās cilas, Rapsan Plus SC jālieto pēc rapša
sadīgšanas. Pēc apstrādes ar Rapsan Plus SC nedrīkst veikt nekādus augsnes apstrādes darbus.
Ļoti spēcīga lietus gāze pēc apstrādes ar Rapsan Plus SC var traucēt normālu rapša augšanu un attīstību, bet pēc
kāda laika augi turpina normālu veģetāciju.
Ja Rapsan Plus SC lieto pēc rapša sadīgšanas, neveikt apstrādi, ja augi cietuši no salnām vai citu iemeslu dēļ bojāta
rapša lapu vaska kārtiņa. Neapstrādāt arī, ja augu lapas ir mitras.
Ierobežojamās nezāles:
Ziemas rapsis, veicot apstrādi ar devu 2.25 l/ha pirms rapša sadīgšanas:
efektivitāte >95%:
ķeraiņu madara (Galium aparine), ganu plikstiņš (Capsella bursa pastoris), parastā virza (Stellaria media), maura
skarene (Poa annua), tīruma veronika (Veronica arvensis).
efektivitāte 85 - 94%:
nesmaržīgā suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum), sārtā panātre (Lamium purpureum), baltā balanda
(Chenopodium album), saules dievkrēsliņš (Euphorbia helioscopia).
efektivitāte 70 - 84%:
mīkstā gandrene (Geranium molle).
efektivitāte 50 - 69%:
tīruma naudulis (Thlaspi arvense).
efektivitāte < 50%:
tīruma vijolīte (Viola arvensis), tīruma sinepe (Sinapis arvensis).
Ziemas rapsis, veicot apstrādi ar devu 2.25 l/ha pēc rapša sadīgšanas:
efektivitāte > 95%:
mīkstā gandrene (Geranium molle), maura skarene (Poa annua), parastā rudzusmilga (Apera spica-venti), dārza
vējgriķis (Polygonum convolvulus), maura sūrene (Polygonum aviculare).
efektivitāte 85 - 94%:
nesmaržīgā suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum).
efektivitāte 70 - 84%:
ķeraiņu madara (Galium aparine), tīruma veronika (Veronica arvensis).
efektivitāte 50 - 69%:
parastā virza (Stellaria media), sārtā panātre (Lamium purpureum), saules dievkrēsliņš (Euphorbia helioscopia),
baltā balanda (Chenopodium album), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris).
efektivitāte < 50%:
tīruma sinepe (Sinapis arvensis), tīruma naudulis (Thlaspi arvense).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Ziemas un
vasaras rapsis

Īsmūža divdīgļlapju
nezāles un
atsevišķas īsmūža
viendīgļlapju
nezāles

deva,
l/ha

2,02,25

apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS
00–09) vai pēc rapša sadīgšanas
līdz 4 lapu stadijai (AS 10–14)
nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais,
nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles
sasniedz pirmo īsto lapu stadiju

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

-

1
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Mazāko devu lietot vieglākās augsnēs ar mazāku organisko vielu saturu, lielākās devas – smagākās augsnēs, kā arī
augsnēs ar augstāku organisko vielu saturu.
Pēckultūras
Pēc rapša ražas novākšanas var tikt audzēta jebkura kultūra. Ziemas kviešus var sēt tiešajā sējā pēc rapša ražas
novākšanas, kas bijis apstrādāts ar Rapsan Plus SC. Gadījumā, ja ziemas rapsis, kas rudenī apstrādāts ar Rapsan
Plus SC, nav pārziemojis, pēc augsnes apstrādes 10 – 15 cm dziļumā, var audzēt vasaras rapsi, graudaugus, zirņus,
pupas, kāpostus, kukurūzu, kartupeļus, linus. Nepārsēt ar graudaugiem vieglās augsnēs vai ja Rapsan Plus SC
lietots vēlāk nekā augustā.
Gadījumā, ja vasaras rapsis, kas ir bijis apstrādāts ar Rapsan Plus SC, kaut kādu apstākļu dēļ jāpārsēj, pēc augsnes
apstrādes var audzēt vasaras rapsi, zirņus, pupas, kāpostus, kukurūzu, kartupeļus.
Svarīgi
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru vairāk, kā 750 g
d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur kvinmeraku vairāk kā vienu
reizi vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus- gan izdīgušus, gan neizdīgušus- ievērot 10 m
aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Savietojamība
Rapsan Plus SC var lietot tvertnes maisījumos ar Juventus 90, Focus Ultra. Rapsan Plus SC pievieno pirmo.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

ROXY 800 EC
Herbicīds
Divdīgļlapju nezāļu un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un ziemas
tritikāles sējumos un kartupeļu stādījumos.
Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l
Reģistrācijas numurs: 0518
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Roxy 800 EC ir selektīvs herbicīds, kuru nezāles uzņem caur lapām un saknēm. Darbīgā viela, prosulfokarbs,
nokļūst augā vienas stundas laikā pēc izsmidzināšanas. Nokrišņi pēc minētā laika neietekmē apstrādes efektivitāti.
Vislabākā efektivitāte sagaidāma, apstrādi veicot, pie vidējas gaisa temperatūras un mitrā augsnē.
Roxy 800 EC iedarbojas arī pie zema augsnes mitruma, bet preparāta aktivitāte ir zemāka. Lietojot nelabvēlīgos
apstākļos, uz auga lapām var parādīties pārejoša dzeltēšana. Šie bojājumi neatstāj sekas uz ražas lielumu.
Ierobežojamās nezāles:
Roxy 800 EC efektivitāte ar devu 4 l/ha:
efektivitāte > 85%:
parastā virza (Stellaria media), ķeraiņu madara (Galium aparine), veronikas (Veronika spp.), ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris).
efektivitāte 60-85%:
maura skarene (Poa annua), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis).
efektivitāte < 60%:
baltā balanda (Chenopodium album), lauka vijolīte (Viola arvensis), kumelītes (Matricaria spp.).
Roxy 800 EC efektivitāte ar devu 2 l/ha:
efektivitāte > 85%:
parastā virza (Stellaria media), ķeraiņu madara (Galium aparine), veronikas (Veronika spp.).
efektivitāte 60-85%:
maura skarene (Poa annua), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris).
efektivitāte < 60%:
baltā balanda (Chenopodium album), lauka vijolīte (Viola arvensis), kumelītes (Matricaria spp.), tīruma neaizmirstulīte
(Myosotis arvensis).
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Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Ziemas kvieši,
ziemas mieži,
rudzi, ziemas
tritikāle

Kartupeļi

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

1,5-4,0

Apsmidzināt sējumus rudenī
pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt
pēc kultūrauga sējas līdz 3 lapu
stadijai (AS 00-13)

-

1

4,0

Apsmidzināt stādījumu pirms
nezāļu sadīgšanas, pirms
kartupeļu sadīgšanas (AS 00-08)

42

1

deva,
l/ha

apstrādes laiks

Īsmūža divdīgļlapju
nezāles un atsevišķas
īsmūža viendīgļlapju
nezāles
Īsmūža divdīgļlapju
nezāles un atsevišķas
īsmūža viendīgļlapju
nezāles

Graudaugus var apstrādāt uzreiz pēc sējas un līdz 3 lapu stadijai. Vislabākais laiks Roxy 800 EC lietošanai ir pirms
nezāļu sadīgšanas. Sēklām jābūt iestrādātām augsnes virskārtā vismaz 3 cm dziļumā. Ieteicams lietot uz mitras
augsnes. Ilgstošs sausums samazina iedarbības efektivitāti. Jācenšas panākt vienmērīgu augsnes virskārtu bez
cilām.
Kartupeļu stādījumos apstrāde jāveic pirms kartupeļu un nezāļu sadīgšanas. Kartupeļu bumbuļiem jābūt labi
apsegtiem ar augsni, lai izvairītos no bojājumiem. Preparātu var lietot arī pēc vagošanas, kamēr kartupeļi nav
sadīguši.
Ierobežojumi
Līdzekļa lietošanas laikā nepieļaut šķidruma nonākšanu uz blakus kultūraugiem.
Neizsmidzināt uz stresa novārdzinātiem augiem, kas radies slimību, kaitēkļu vai aukstuma faktoru dēļ. Nelietot
līdzekli pie lielām diennakts temperatūras svārstībām. Rezultātā kultūraugam var parādīties pārejoša lapu
dzeltēšana – tai nav ietekmes uz ražas apjomu. Neizsmidzināt pie stipras saules staru iedarbības (pusdienlaikā),
sausumā un kad temperatūra pārsniedz + 15°C, lai izvairīties no kultūraugu bojājumiem.
Nelietot uz graudaugiem ar pasējām.
Pēckultūras
Ja ziemāji rudenī apstrādāti ar Roxy 800 EC un ja pavasarī, tomēr šīs platības ir jāpārsēj, tad:
- bez aršanas var audzēt: kukurūzu, saulespuķes, auzas, vasaras miežus, vasaras kviešus, vasaras rapsi un linus;
- pēc pāraršanas var audzēt: burkānus, salātus, sīpolus, cukurbietes un kartupeļus.
Svarīgi
Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz
blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Savietojamība
Var tikt lietots maisījumā ar Diflanil 500 SC.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

SAMSON MAX 6 OD
Herbicīds
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
kukurūzas sējumos.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l
Reģistrācijas numurs: 0434
Preparatīvā forma: dispersija eļļā
Samson Max 6 OD ir sistēmas iedarbības herbicīds no sulfonilurīnvielas atvasinājumu ķīmiskās grupas. Tas efektīvi
iedarbojās uz viengadīgām un daudzgadīgām divdīgļlapju un viendīgļlapju nezālēm, kuras produktu uzņem
galvenokārt caur lapām. Nikosulfurons uzkrājas auga meristēmās, kur tas kavē enzīma acetolaktāta sintēzi, kā
rezultātā tiek pārtraukta šūnu dalīšanās un nezāļu augšana. Nezāles pārstāj augt uzreiz pēc apstrādes.
Pēc 4 -5 dienām jaunās lapas sāk dzeltēt un augs iet bojā 10 – 20 dienu laikā pēc apstrādes.
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Ierobežojamās nezāles:
95-100%:
maura skarene (Poa annua), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), atliektais amarants (Amaranthus retroflexus).
85-94,9%:
parastā gaiļsāre (Echinochloa crus-galli), sarenes (Setaria spp.), pasāres (Digitaria spp.), ložņu vārpata (Agropyron
repens), parastā virza (Stellaria media), kumelītes (Matricaria spp.), sārtā panātre (Lamium purpureum), blusu
sūrene (Polygonum persicaria), daudzsēklu balanda (Chenopodium polyspermum).
70-84,9%:
baltā balanda (Chenopodium album).
50-69,9%:
melnā naktene (Solanum nigrum).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

deva,
l/ha

apstrādes laiks

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

40

1

40

2

1.lietošanas variants
0,75
Kukurūza

Īsmūža
viendīgļlapju
un divdīgļlapju
nezāles

Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–8
lapu stadijā (AS 12–18)
2.lietošanas variants

0,5
+ 0,25

Pirmo reizi apsmidzināt sējumus
kukurūzas 2–3 lapu stadijā (AS 12–13),
otro reizi pēc 10–14 dienām, kukurūzas
5–8 lapu stadijā (AS 15–18)

Deva: 0,75 l/ha - vienreizēja apstrāde ar maksimālo devu, kad kukurūzai 2 - 8 lapas, 4 - 6 lapas daudzgadīgām
viendīgļlapju nezālēm, 2 lapu stadija viengadīgajām viendīgļlapju nezālēm un 2 - 6 lapu stadija divdīgļlapju nezālēm;
Dalītā deva: 0,5 l/ha un 0,25 l/ha pēc 10 - 14 dienām, lai labāk kontrolētu daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles un
vēlāk dīgstošās viengadīgās nezāles.
Lai pastiprinātu iedarbību uz divdīgļlapju nezālēm, SAMSON MAX 6 OD ieteicams lietot maisījumā ar citiem
herbicīdiem.
Kultūrauga drošība
Samson Max 6 OD ir drošs kukurūzai, ja to lieto 2 - 8 lapu stadijā. Nelabvēlīgos augšanas apstākļos, 1 - 2 nedēļu
laikā pēc apstrādes var būt novērojama neizteikta lapu dzeltēšana, kas ātri pāriet un neatstāj negatīvu ietekmi uz
kukurūzas ražu. Nevajadzētu veikt sējuma apstrādi ar produktu, ja augi ir stresā (salnas, sausums, stipri kaitēkļu
bojājumi u. c). Lietojiet produktu uz veseliem augiem un ieteiktās devās. Nelietot Samson Max 6 OD kukurūzā,
kas ir paredzēta sēklu ieguvei. Samson Max 6 OD nedrīkst izmantot, ja sējums pirms tam ticis apstrādāts ar
fosfororganiskajiem insekticīdiem.
Pēckultūras
Rudenī pēc aršanas var sēt visas ziemāju labības. Pavasarī var sēt visus pārējos kultūraugus. Jā kāda iemesla dēļ ar
Samson Max 6 OD apstrādāts tīrums jāpārsēj, var sēt tikai kukurūzu, pirms tam tīrumu uzarot.
Svarīgi
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur nikosulfuronu vairāk nekā
vienu reizi katru otro gadu tajā pašā laukā.
Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 10 m
aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, un lai aizsargātu neizdīgušus
kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā
neizmantojamai zemei.
Savietojamība
Lai pastiprinātu iedarbību uz divdīgļlapju nezālēm, Samson Max 6 OD ieteicams lietot maisījumā ar citiem
herbicīdiem. Samson Max 6 OD nedrīkst jaukt tvertnes maisījumā ar lapu vai šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem.
Var tikt lietots maisījumā ar Onyx, Temsa SC, Botiga.
Bezlietus periods. 6 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe N.V.
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TEMSA SC
Herbicīds
Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās gaiļsāres ierobežošanai kukurūzas
sējumos.
Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l
Reģistrācijas numurs: 0563
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Temsa SC ir sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās gaiļsāres ierobežošanai kukurūzas
sējumos.
Nezāles herbicīda darbīgo vielu mezotrionu uzņem galvenokārt caur lapām, nedaudz arī ar saknēm. Nezāļu
augos darbīgā viela nonāk vadaudu sistēmā un pa to izplatās pa visu augu. Temsa SC iedarbības rezultātā tiek
pārtraukta karotenoīdu sintēze, hlorofils vairs netiek pasargāts no fotooksidācijas, tā membrānas noārdās nezāļu
augu jaunveidotajos audos. Jaunie lapu audi balē, vēlāk nezāles atmirst. Pirmās pazīmes parādās 5-7 dienās.
Apstrādātās nezāles iznīkst apmēram 2 nedēļu laikā.
Ierobežojamās nezāles:
efektivitāte >95%:
tīruma naudulis (Thlaspi arvense), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album),
dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), ķeraiņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium purpureum),
tīruma sinepe (Sinapis arvensis).
efektivitāte 85-94.9%:
parastā gaiļsāre (Echinochlora crus-gali), tīruma vijolīte (Viola arvensis).
efektivitāte 70-84.9%:
mezglainā sūrene (Polygonum lapathifolium), tīruma kumelīte (Matricaria inodora).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

Kukurūza

Parastā gaiļsāre,
īsmūža divdīgļlapju
nezāles

deva,
l/ha

1,5

apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga divu lapu stadiju līdz
astoņu lapu stadijai (AS 12-18)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

-

1

Fitotoksiskuma risks
Lietojot Temsa SC saskaņā ar produkta marķējumā minētajiem norādījumiem, produkts ir nekaitīgs apstrādajamajiem
kultūraugiem. Nav datu par kādu atsevišķu šķirņu jūtību.
Temsa SC nav ieteicams lietot kukurūzai, kas tiek audzēta sēklu ieguvei.
Temsa SC nav ieteicams lietot Zea mays invar. saccharata un Zea mays everta kukurūzas šķirnēs.
Nelabvēlīgi apstākļi izsmidzināšanas laikā, piem. vāji attīstīta vaska kārtiņa, slikta augsnes struktūra (augsnes
sablīvēšanās vai pārmērīgs mitrums), kā arī nelabvēlīgi laika apstāķļi pēc preparāta lietošanas (piem. auksts
un lietains laiks, pārmērīgs sausums, lielas diena un nakts temperatūras svārstības) var izraisīt kukukrūzas lapu
dzeltēšanu. Tomēr parasti šis efekts ātri pazūd un tas neietekmē ražu.
Pēckultūras
Ja pavasarī, kāda iemesla dēļ, pēc kukurūzas sējuma apstrādes sējums iet bojā, var nekavējoties pārsēt kukurūzu.
Pēc kukurūzas novākšanas un 4 mēnešus pēc apstrādes ar Temsa, pēc vieglas augsnes apstrādes, drīkst
sēt graudaugus un zālāju. Nākamajā pavasarī, augsni uzarot, drīkst sēt vasaras rapsi vai stādīt kartupeļus.
Pārējos kultūraugus nedrīkst sēt agrāk, kā gadu pēc apstrādes ar Temsa.
Svarīgi
Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus
augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Savietojamība
Var tikt lietots maisījumā ar Onyx, Samson Max 6 OD, Fornet Max 6 OD.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.
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Insekticīdi
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
Reģistrācijas numurs: 0760
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Produkta apraksts
DiPel®DF ir mikroorganismus saturošs zarnu iedarbības insekticīds, kurš paredzēts tauriņu (Lepidoptera) kāpuru
ierobežošanai.
Produkts neiedarbojas uz kāpuriem, ar to saskaroties. Lai produkts 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
produkta.
- 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.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

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)

Zirņi

Zirņu tinēji (Laspeyresia
spp.), linu pūcīte
(Autographa gamma)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,5-1,0

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-3
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

8

0,5-1,0

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-3
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

8

deva,
kg/ha

apstrādes laiks
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Puravi, sīpoli*,
ķiploki*

Sīpolu lakstu puskode
(Acrolepiopsis
assectella)

Ābeles, bumbieres

Tinēji (Tortricidae),
ābolu tinējs (Cydia
pomonella)

Plūmes*, ķirši*

Plūmju augļu tinējs
(Cydia funebrana),
augļu koku tīklkode
(Yponomeuta padella)

Upenes*, jāņogas*,
ērkšķogas*,
smiltsērkšķi*,
kazenes*, aronijas*,
mežrozītes*

Rožu lapu tinējs
(Archips rosana),
tinēji (Tortricidae)

Zemenes*, avenes*,
krūmmellenes*
(atklātā laukā un
segtās platībās)

Rožu lapu tinējs
(Archips rosana),
tinēji (Tortricidae)

Tomāti, gurķi,
paprika, baklažāni
(segtās platībās)

Pūcītes (Helicoverpa
armigera, Spodoptera
exigua, Chrysodeixis
chalcites, Mamestra
oleracea)

Salāti, spināti,
garšaugi* (atklātā
laukā un segtās
platībās)

Pūcītes (Noctuidae)

Krāšņumaugi,
dekoratīvie augi*
(atklātā laukā un
segtās platībās)

Pūcītes (Helicoverpa
armigera, Spodoptera
exigua, Chrysodeixis
chalcites), tinēji
(Tortricidae)

Lapu koki*
(kokaudzētavās)

Pūcītes (Helicoverpa
armigera, Spodoptera
exigua, Chrysodeixis
chalcites), tinēji
(Tortricidae)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,5-1,0

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-3
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

8

0,5-1,5

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-3
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

8

0,75-1,5

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 2-5
apstrādes ar 3-16 dienu
intervālu

-

5

0,6

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-2
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

3

0,6

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-2
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

3

0,5-1,0

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-3
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

8

0,5-1,0

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-3
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

3

0,75-1,0

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-3
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

8

0,75-1,0

Apsmidzināt, kad šķiļas
kāpuri. Vienas paaudzes
kāpuriem veikt 1-3
apstrādes ar 7 dienu
intervālu

-

8

deva,
kg/ha

apstrādes laiks

* 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 vai ražas zudumiem.
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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.
Savietojamība
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).
Nelietot maisījumā kopā ar produktiem, kuri palielina šķīduma pH līmeni virs 8.
Bezlietus periods. 6 stundas.
Produktu atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā.
Reģistrācijas īpašnieks: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

FIBRO
Insekticīds
Insekticīds-akaricīds kartupeļu vīrusa PVY, kuru pārnēsā laputis, izplatības ierobežošanai kartupeļu stādījumos
bumbieru lapu blusiņas (Cacopsylla pyri) ierobežošanai bumbieru stādījumā un sarkanās augļu koku tīklērces
(Panonychus ulmi) ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos.
Darbīgā viela: parafīneļļa, 797 g/l
Reģistrācijas numurs: 0460
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Fibro satur darbīgo vielu parafīneļļu. Fibro var tikt lietots kaitēkļu ierobežošanai dažādās to attīstības stadijāsgan pieaugušu īpatņu, gan kāpuru, gan olu stadijā. Parafīneļļai ir fizikāls iedarbības veids. Apstrādes laikā kaitīgie
organismi tiek pārklāti ar plānu produkta kārtiņu, kura ir gaisa necaurlaidīga un kura pārtrauc skābekļa piegādi
kaitīgajam organismam, kā rezultātā tas aiziet bojā nosmokot.
Laputu pārnēsātā kartupeļu vīrusa (PVY) izplatības ierobežošana kartupeļu stādījumos balstās, nevis uz tiešu
laputu skaita ierobežošanu, bet aizsargslāņa- fiziskas barjeras, izveidošanu uz kartupeļu lakstiem. Aizsagslānis
pasargā no vīrusu izplatīšanas.
Fibro efektivitātes rādītājs kartupeļu vīrusa (PVY) ierobežošanā ir svārstīgs. Fibro lietošana kartupeļu vīrusa (PVY)
ierobežošanai sēklas kartupeļu stādījumos varētu samazināt sēklas kartupeļu inficēšanās pakāpi ar vīrusu, taču
varētu arī nenodrošināt sēklas kartupeļiem pieļaujamo vīrusu daudzumu (procentos).
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

Kartupeļi

Kartupeļu
vīruss (PVY)
(vīrusu
pārnesā
laputis
(Aphidodea))

Ābeles,
bumbieres,
ķirši, plūmes

Sarkanā
augļu koku
tīklērce
(Panonychus
ulmi)

Ieteicamā
darba
šķidr.
konc.,%

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

10

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski sākot no to
sadīgšanas līdz vienu nedēļu
pirms lakstu desikācijas.
Atkārtoti pēc 7 dienām

-

8

20-30

Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski, ja atrastas
ziemojošas kaitēkļa olas,
sākot no zaļā konusa stadijas
līdz sarkano pumpuru
stadijai sēkleņiem un no
pumpuru plaukšanas līdz
kauslapu atvēršanās stadijai
kauleņaugiem (AS 53-57)

-

1

deva,
l/ha

2

apstrādes laiks
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais
organisms

deva,
l/ha

Ieteicamā
darba
šķidr.
konc.,%

apstrādes laiks

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

-

1

-

2

1.lietošanas variants
20-30

Bumbieres

2

Bumbieru
lapu blusiņa
(Cacopsylla
pyri)

Apsmidzināt stādījumus, kad
konstatētas kaitēkļa olas, sākot
no pumpuru plaukšanas līdz
sarkano pumpuru stadijai
(AS 53-57)
2.lietošanas variants

20

2

Apsmidzināt stādījumus, kad
konstatētas kaitēkļa olas, sākot
no pumpuru plaukšanas līdz
sarkano pumpuru stadijai (AS
53-57). Ja nepieciešams, veikt
otru smidzinājumu ar 2 dienu
atstarpi

Lai Fibro lietošana neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz kartupeļu augšanu, ieteicams apstrādi veikt tad, kad augi ir
sausi, vakarā, mākoņainā laikā.
Darba šķidruma daudzums
kartupeļos – 200 - 400 l/ha.
ābelēs, bumbierēs, ķiršos un plūmēs – 1000 - 1500 l/ha.
Svarīgi
Lai aizsargātu augsnes organismus, nelietot šo augu aizsardzības līdzekli vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš
satur parafīneļļu vairāk par 8 reizēm sezonā katru trešo gadu vienā un tajā pašā laukā.
Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru,
ķiršu un plūmju stādījumos.
Savietojamība
Ja tiek veidoti tvertnes maisījumi, katru produktu smidzinātāja tvertnē iepilda atsevišķi.
Var tikt lietots maisījumā ar Ranman Top. Nelietot maisījumā ar Širlans 500 s.k.
Bezlietus periods. 1 stunda, ja tiek apstrādāti sausi augi.
Produktu atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā.
Reģistrācijas īpašnieks: Certis Belchim B.V.
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NEEMAZAL T/S
Insekticīds
Sistēmas un zarnu iedarbības insekticīds un akaricīds lapu alotāju, augu sūcēju un lapu grauzēju ierobežošanai
kartupeļu , galviņkāpostu, Briseles kāpostu un Savojas kāpostu stādījumos, gurķu, ķirbju, cukīni, kabaču, tomātu un
baklažānu sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās), piparu stādījumos (segtās platībās), garšaugu,
izņemot maurlokus, sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās), spinātu, skābeņu, portulaku un
lapu biešu sējumos (atklātā laukā), ābeļu stādījumos, vīnogulāju (neražojošu) stādījumos, krāšņumaugu, dekoratīvo
augu, izņemot skujkoku, sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās), ozolu , ķiršu, plūmju, aveņu,
kazeņu, upeņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos.
Darbīgā viela: azadiraktīns-A, 10 g/l
Reģistrācijas numurs: 0241
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Produkta apraksts
Tropiskais augs Azadirachta indica A.Juss: ir Indijā izplatīts un tā ekstrakti no dažādām auga daļām tiek izmantoti
tautas medicīnā jau tūkstošiem gadu. Tos izmanto arī augu kaitēkļu un dzīvnieku ektoparazītu ierobežošanā.
Darbīgās vielas azadiraktīna-A iedarbība augu kaitēkļu ierobežošanā saistīta ar spēju nomākt ādas – kutikulas
veidošanās hormona ekdizona veidošanos un olu veidošanos pieaugušiem kukaiņiem un ērcēm, kad tie uzņēmuši
darbīgo vielu sūcot ar produktu apstrādātu augu sulu vai ieēdot augu masu. Augstāka efektivitāte, ja augu kaitēkļu
kāpuri saindēto barību uzņem jaunākās attīstības stadijās vai pieauguši lapgrauži uzņem barību papildbarošanās
laikā pirms olu dēšanas.
Produktam nav pieskares iedarbība vai ovicīda īpašības. Pēc apstrādātu augu daļu vai augu sulas uzņemšanas,
kaitēkļi paliek mazaktīvi – mazāk barojas vai vēlāk pārtrauc barošanos, kā arī kāpuri nenomaina kutikulu un rezultātā
iet bojā. Smidzināšanu veikt rīta vai vakara stundās, rūpīgi noklājot visas auga daļas ar darba šķidrumu. Neveikt
smidzināšanu intensīvā saules gaismā.
Tā kā NeemAzal-T/S nav tūlītējas toksiskas iedarbības uz kaitīgajiem organismiem. Par preparāta efektivitāti liecina
tas, ka nav pieaudzis- augu lapu bojājumu apjoms, kaitīgā organisma koloniju lielums, lapu alojumu apjoms, medus
rasas daudzums. Preparāta iedarbības efektivitāti novērtē pēc 7-10 dienām.
Novērtējot smidzinājuma efektivitāti, nevis bojā gājušo kaitēkļu skaitam, galvenā vērība piegriežama kaitēkļu
aktivitātei. Laputu un tīklērču ierobežošanai smidzinājums atkārtojams pēc 5-7 dienām, tripšu – pēc 10-14 dienām.
Lapgrauži pēc saindētas barības uzņemšanas mazāk intensīvi barojas, izdēj ievērojami mazāk olu un no izdētām
liela daļa vai visas ir dzīvot nespējīgas. Vajadzības gadījumā pret lapgraužiem smidzinājumu atkārto pēc 12-14
dienām. Dažiem krāšņumaugiem smidzinājums ar NeemAzal-T/S var izsaukt ziedu vai lapu apdegumus, tādēļ
ieteicama dažu augu apstrāde un novērošana 5-6 dienas pirms sējuma vai stādījuma apstrādes.
Ja lauka kultūras tika pakļautas lietum mazāk par 8 stundām pēc apsmidzināšanas, smidzinājums atkārtojams.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Kartupeļi

Kartupeļu lapgrauzis
(Leptinotarsa decemlineata)

Gurķi, ķirbji,
cukīni, kabači,
tomāti,
baklažāni
(atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), alotājmušas
(Liriomyza spp., Tuta absoluta),
tīklērce (Tetranychus urticae)*,
tripši (Thysanoptera), siltumnīcu
baltblusiņa (Trialeurodes
vaporariorum)

deva,
l/ha

apstrādes laiks

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits
sezonā

2,5

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties 1.–2. vecuma
kāpuriem

4

2

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

3

2
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Gurķi, ķirbji,
cukīni, kabači,
tomāti,
baklažāni
(segtās
platībās)

Laputis (Aphididae), alotājmušas
(Liriomyza spp., Tuta absoluta),
tīklērce (Tetranychus urticae)*,
tripši (Thysanoptera), siltumnīcu
baltblusiņa (Trialeurodes
vaporariorum)

Pipari (segtās
platībās)

Laputis (Aphididae), tīklērce
(Tetranychus urticae)*, tripši
(Thysanoptera), siltumnīcu
baltblusiņa (Trialeurodes
vaporariorum)

Galviņkāposti*,
Briseles
kāposti*,
Savojas
kāposti*

Kāpostu laputs (Brevicoryne
braassicae), kāpostu cekulkode
(Plutella maculipennis), kāpostu
pūcīte (Barathra brassicae),
balteņi (Pieris spp.)

Garšaugi*,
izņemot
maurlokus
(atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), tīklērce
(Tetranychus urticae)*, tripši
(Thysanoptera), siltumnīcu
baltblusiņa (Trialeurodes
vaporariorum)

Garšaugi*,
izņemot
maurlokus
(segtās
platībās)

Laputis (Aphididae), tīklērce
(Tetranychus urticae)*, tripši
(Thysanoptera), siltumnīcu
baltblusiņa (Trialeurodes
vaporariorum)

Spināti*,
skābenes,
portulaki, lapu
bietes* (atklātā
laukā)

Laputis (Aphididae), tripši
(Thysanoptera), siltumnīcu
baltblusiņa (Trialeurodes
vaporariorum)

Ābeles,
cidonijas*

Laputis (Aphididae), sprīžmeši
(Geometridae), augļu koku
sarkanā tīklērce (Panonychus
ulmi)*

Vīnogulāji*
(neražojoši
stādījumi,
dēstu un mātes
augu stādījumi)

Laputis (Aphididae), maijvaboles
(Melolontha spp.)

Krāšņumaugi,
dekoratīvie
augi, izņemot
skujkokus
(atklātā laukā
un segtās
platībās)

Alotājmušas (Agromyzidae),
šaurspārnu kodes (Gracilaridae),
laputis (Aphididae), tīklērces
(Tetranychidae)*, tripši
(Thysanoptera), siltumnīcu
baltblusiņa (Trialeurodes
vaporariorum)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits
sezonā

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

3

3

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

3

3

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

3

2

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

14

2

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

14

3

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

7

2

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
pirms un pēc
ziedēšanas, parādoties
pirmajām kaitēkļa
bojājumu pazīmēm, t.
i., apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

14

2

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

-

3

3,0

Apsmidzināt stādījumus,
parādoties pirmajām
kaitēkļa bojājumu
pazīmēm, t. i.,
apsmidzināt 1.–2.
vecuma kāpurus

-

2

deva,
l/ha

apstrādes laiks
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apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Ozoli*

Maijvaboles (Melolontha spp.)

Ķirši*, plūmes*

Laputis (Aphididae), mazais
salnas sprīžmetis (Operophthora
brumata), ķiršu zāglapsene
(Caliroa cerasi), ķiršu pumpuru
tīklkode (Aegyresthia pruniella),
zāģlapsese (Hoplocampa spp.)

Avenes*,
kazenes*

Laputis (Aphididae), mazais
salnas sprīžmetis (Operophthora
brumata)

Upenes*,
jāņogas*,
ērkšķogas*

Laputis (Aphididea), mazais
salnas sprīžmetis (Operophthora
brumata), jāņogulāju zāglapsene
(Nematus ribesii), gaiškāju
ērkšķogu zāglapsene (Pristiphora
rufipes), upeņu dzinumu
pangodiņš (Resseliella ribis)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits
sezonā

Apsmidzināt vaboļu
papildbarošanās laikā

-

1

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus
pirms un pēc ziedēšanas,
parādoties kaitēkļu
bojājumu pazīmēm,
t.i. apsmidzināt 1.-2.
vecuma kāpurus

7

2

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus
pirms un pēc ziedēšanas,
parādoties kaitēkļu
bojājumu pazīmēm,
t.i. apsmidzināt 1.-2.
vecuma kāpurus

7

2

2,0-3,0

Apsmidzināt stādījumus
pirms un pēc ziedēšanas,
parādoties kaitēkļu
bojājumu pazīmēm,
t.i. apsmidzināt 1.-2.
vecuma kāpurus

7

2

deva,
l/ha

3,0

apstrādes laiks

* 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 vai ražas zudumiem.

Piezīme
Segtās platībās gurķiem un tomātiem deva atkarīga no augu augstuma: 2 l/ha augiem zemākiem par 50 cm, 2,5 l/ha
augiem no 50-125 cm un 3 l/ha augiem augstākiem par 125 cm.
Svarīgi
Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu un ozolu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un
ūdenstecēm un kartupeļu, dārzeņu, vīnogulāju, krāšņumaugu un dekoratīvo augu sējumos un stādījumos
10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Savietojamība
Nav ieteicams veidot tvertnes maisījumus.
Bezlietus periods. 8 stundas.
Produktu atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā.
Reģistrācijas īpašnieks: Trifolio-M GmbH
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TEPPEKI
Insekticīds
Selektīvs sistēmas iedarbības insekticīds laputu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, speltas kviešu, ziemas
tritikāles, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu, cukurbiešu, galda biešu, lopbarības biešu un zirņu (zaļie bez
pākstīm), zirņu, pupu, lupīnas un lēcu (graudiem) sējumos, krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kartupeļu,
galviņkāpostu, Briseles kāpostu, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos, kā arī tomātu, gurķu un kabaču
stādījumos segtās platībās.
Darbīgā viela: flonikamīds, 500 g/kg
Reģistrācijas numurs: 0699
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Produkta apraksts
Teppeki iedarbojas sistēmiski, un darbīgā viela flonikamīds pārvietojas augā augšupejošā plūsmā. Darbīgajai vielai
ir arī translamināra efektivitāte, tā spēj pārvietoties no lapas virspuses uz apakšpusi, iedarbojoties arī uz tām
laputīm, kas paslēpušās zem lapām.
Teppeki aptur laputu barošanos jau dažas stundas pēc tā lietošanas, laputis vairs nespēj baroties un iet bojā dažu
dienu laikā. Lai arī pilnīga produkta efektivitāte un laputu bojāeja novērojama 4-6 dienas pēc tā lietošanas, augi
vairāk netiek bojāti jau apstrādes dienā. Lietojot pilnu produkta devu, iedarbība saglabājās līdz pat 4 nedēļām.
Produkta efektivitāti neietekmē augstas vai zemas gaisa temperatūras.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Ziemas un
vasaras kvieši,
speltas kvieši,
rudzi, ziemas
tritikāle

Labību laputs (Sitobion
avenae), rožu -graudzāļu
laputs (Metopolophium
dihodum), ievu-auzu laputs
(Rhopalosiphum padi)

Ziemas un
vasaras mieži,
auzas

Labību laputs (Sitobion
avenae), rožu -graudzāļu
laputs (Metopolophium
dihodum), ievu-auzu laputs
(Rhopalosiphum padi)

Zirņi (zaļie bez
pākstīm)

Zirņu laputs
(Acyrthosiphon pisum),
pupu laputs (Aphis fabae),
persiku laputs (Myzus
persicae)

Ābeles,
bumbieres

Ābeļu zaļā laputs (Aphis
pomi), rožu-ābeļu laputs
(Dysaphis plantaginea),
bumbieru madaru laputs
(Dysaphis pyri)

Ķirši*

Persiku laputs (Myzus
persicae), kiršu-madaru
laputs (Myzus cerasi)

Plūmes*

Laputis (Aphididae),
plūmju-niedru laputs
(Hyalopterus pruni),
plūmju-apiņu laputs
(Phorodon humuli)

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

0,100,14

Apsmidzināt sējumus
pavasarī/vasarā kaitēkļiem
parādoties, sākot ar
kultūrauga cerošanas sākumu
līdz vēlajai piengatavībai (AS
21-77)

28

2

0,100,14

Apsmidzināt sējumus
pavasarī/vasarā kaitēkļiem
parādoties, sākot ar
kultūrauga cerošanas sākumu
līdz vēlajai piengatavībai (AS
21-77)

28

1

0,14

Apsmidzināt sējumus
kaitēkļiem parādoties, sākot ar
kultūrauaga 6 lapu stadiju līdz
pākstis sasniegušas 10% no
izmēra (AS 16-71)

14

1

0,14

Apsmidzināt stādījumus,
kaitēkļiem parādoties, sākot ar
ģeneratīvo pumpuru briešanas
sākumu līdz augļi sasnieguši
apmēram pusi no šķirnei
raksturīgā lieluma (AS 51-75)

21

3

0,14

Apsmidzināt stādījumus,
kaitēklim parādoties, sākot
ar ģeneratīvo pumpuru
plaukšanu līdz augļaizmetņu
attīstības sākumam (AS 51-71)

14

2

0,14

Apsmidzināt stādījumus,
kaitēklim parādoties, sākot
ar ģeneratīvo pumpuru
plaukšanu līdz augļaizmetņu
attīstības sākumam (AS 51-71)

21

2

deva,
kg/ha

apstrādes laiks
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nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu
skaits sezonā

14

2

-

3

0,14

Apsmidzināt sējumus
kaitēkļiem parādoties, sākot ar
kultūrauga 6 lapu stadiju līdz
izveidojusies sakne (AS 16-49)

60

1

0,14

Apsmidzināt sējumus
kaitēkļiem parādoties, sākot ar
kultūrauga 6 lapu stadiju līdz
pākstis sasniegušas 10% no
izmēra (AS 16-71)

-

1

0,16

Apsmidzināt stādījumu
kaitēkļiem parādoties, sākot
ar pirmo lapu veidošanos
līdz ziedpumpuru veidošanās
sākumam (AS 10-51). Nedrīkst
lietot kopā ar eļļu saturošu
virsmas aktīvo vielu

21

1

Kartupeļi
(sēklai)

Persiku laputs (Myzus
persicae), pabērzu laputs
(Aphis nasturtii), kartupeļu
laputs (Macrosiphum
euphorbiae), krūkļu laputs
(Aphis frangulae)

0,16

Apsmidzināt stādījumu
kaitēkļiem parādoties, sākot
ar pirmo lapu veidošanos līdz
piecām lapām uz galvenā
stublāja (AS 10-15). Drīkst
lietot kopā ar eļļu saturošu
virsmas aktīvo vielu

-

1

Tomāti*, gurķi*,
kabači* (segtās
platībās)

Laputis (Aphididae)

0,16

Apsmidzināt stādījumus
kaitēkļiem parādoties

3

3

apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

deva,
kg/ha

Galviņkāposti*,
Briseles
kāposti*

Kāpostu laputs
(Brevicoryne brassicae),
kāpostu baltblusiņa
(Aleyrodes proletella)

0,14

Apsmidzināt stādījumu,
kaitēkļiem parādoties, sākot
ar kultūrauga trīs lapu stadiju
līdz galviņa sasniegusi 50% no
škirnei raksturīgā lieluma (AS
13-45)

Krāšņumaugi*

Laputis (Aphididae)

0,14

Apsmidzināt, kaitēkļiem
parādoties

Cukurbietes,
galda bietes*,
lopbarības
bietes*

Pupu laputs (Aphis fabae),
persiku laputs (Myzus
persicae)

Zirņi, pupas,
lupīna*, lēcas*
(graudiem)

Zirņu laputs
(Acyrthosiphon pisum),
pupu laputs (Aphis fabae),
persiku laputs (Myzus
persicae)

Kartupeļi
(patēriņam,
pārstrādei)

Persiku laputs (Myzus
persicae), pabērzu laputs
(Aphis nasturtii), kartupeļu
laputs (Macrosiphum
euphorbiae), krūkļu laputs
(Aphis frangulae)

apstrādes laiks

* 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 vai ražas zudumiem.

Piezīmes
Labībām, ja laputis jau izplatījušās sējumos vai stādījumā, veic divas apstrādes, ievērojot 3 nedēļu intervālu starp
apstrādēm.
Labībām smidzinājumam var izvēlēties mazāko produkta devu, ja visi apstākļi ir optimāli. Efektivitāte grūtāk
prognozējama, ja laputis izplatījušās uz augu zemākajām daļām.
Zirņiem labākai efektivitātei, vēlajos smidzinājumos, smidzinājuma kvalitātes uzlabošanai vēlams izmantot papildus
virsmas aktīvo vielu.
Ābeles un bumbieres smidzina ne vairāk kā 3 reizes sezonā, ar 3 nedēļu intervālu.
Plūmēm un ķiršiem var veikt divas apstrādes sezonā, ievērojot 21 dienu intervālu starp apstrādēm.
Galviņkāpostiem var veikt divas apstrādes sezonā, ievērojot 14 līdz 21 dienu intervālu starp apstrādēm.
Krāšņumaugiem var veikt trīs apstrādes sezonā, ievērojot 21 dienu intervālu starp apstrādēm.
Darba šķidruma daudzums
Ziemas un vasaras, speltas kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas un vasaras mieži, auzas: 150-300 l/ha.
Zirņi zaļie (bez pākstīm), cukurbietes, galda bietes, lopbarības bietes: 200-400 l/ha.
Kartupeļi: 200-500 l/ha, ūdens daudzums atkarīgs no kartupeļu attīstības stadijas.
Galviņkāpostiem: 200-300 l/ha.
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši un krāšņumaugi: 200-1000 l/ha, ūdens daudzums atkarīgs no koku lieluma, lapu
virsmas, un izmantotā smidzināšanas aprīkojuma.
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Svarīgi
Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši
kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.
Savietojamība
Var lietot tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, kuriem sakrīt lietošanas laiks.
Bezlietus periods. 2 stundas.
Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe N.V.
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Kodnes
DIFEND
Kodne
Sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu un ziemas un vasaras tritikāles sēklas materiāla kodināšanai.
Darbīgā viela: difenokonazols, 30 g/l
Reģistrācijas numurs: 0439
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Difenokonazols ir plaša spektra triazolu grupas fungicīds. Tam ir sistēmas iedarbība-difenokonazols tiek uzņemts
sēklā un pārvietojoties uz dīgstu to aizsargā. Difenokonazols ir efektīvs pret vairākām ekonomiski nozīmīgām
slimībām, kuras izraisa askusēnes (Ascomycota), bazīdijsēnes (Basidiomycota), anamorfās sēnes (Deuteromycota).
Kodne Difend paredzēta kviešu pundurmelnplaukas (Tilletia controversa) un kviešu cietās melnplaukas (Tilletia
caries) ierobežošanai.
Lietošanas laiks un devas
deva, l/t

Ieteicamais
darba šķidruma
patēriņš, l/t

Kviešu cietā melnplauka
(Tilletia caries)

2,0*

2-6

Kodināt sēklas pirms
sējas

Kviešu pundurmelnplauka
(Tilletia controversa)

2,5

2,5-6,5

Kodināt sēklas pirms
sējas

apstrādājamā kultūra

kaitīgais organisms

Ziemas un vasaras kvieši,
ziemas un vasaras tritikāle
Ziemas kvieši, ziemas tritikāle

apstrādes laiks

* lietojot devu 2 l/t, novērojama daļēja ietekme uz kviešu pundurmelnplauku (efektivitāte aptuveni 85%).

Darba šķidruma sagatavošana
Pirms lietošanas produktu sakratīt.
Ja produktu paredzēts atšķaidīt ar ūdeni, rīkojas šādi:
Kodināšanas tvertnē iepilda paredzēto ūdens daudzumu. Preparātu iepakojumā labi sakrata un nepieciešamo
daudzumu ielej tvertnē. Rūpīgi samaisa. Maisīšanu turpina arī kodināšanas laikā. Sagatavotais darba šķidrums
jāizlieto 24 stundu laikā.
Kodinātu sēklu uzglabāšana un sēšana
Kodinātos graudus uzglabā tikai atbilstoši marķētos maisos. Kodinātos graudus nedrīkst lietot pārstrādei pārtikā
vai izbarot lopiem.
Fitotoksiskuma risks
Lietojot Difend saskaņā ar rekomendācijām, nav novērojams fitotoksiskums. Preparātu nav ieteicams lietot, ja
graudi ir dīguši, šķelti vai citādi bojāti, vai arī kodināti ar citu preparātu.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem n.v.

LATITUDE XL
Kodne
Pieskares iedarbības fungicīds sakņu kakla puves (Gaeumannomyces graminis var.tritici) ierobežošanai; ziemas un
vasaras kviešu sēklas materiāla kodināšanai.
Darbīgā viela: siltiofams, 125 g/l
Reģistrācijas numurs: 0485
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
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Produkta apraksts
Latitude XL satur darbīgo vielu siltiofamu, kura pieder pie benzamīdu ķīmiskās grupas. Latitude XL paredzēts ziemas
kviešu un vasaras kviešu sēklas materiāla kodināšanai, lai pasargātu kultūraugus no sēnīšu slimības ierosinātāja
(Gaeumannomyces graminis var. tritici) iedarbības, kurš bojā saknes, sakņu kakliņu un stiebra apakšējo daļu. Šie
bojājumi augiem vēlākās attīstības stadijās izpaužas kā baltvārpainība. Slimības ierosinātājs saglabājas galvenokārt
augu atliekās, taču izplatās arī ar augsni. Latitude XL samazina gan sakņu puves izplatību, gan baltvārpainības
intensitāti kultūrauga sējumā, kā rezultātā pieaug raža un graudu kvalitāte. Slimību produkts ierobežo daļēji līdz
vidēji t.i. efektivitāte ir 40–70%. Līdz ar to slimības augstas infekcijas gadījumā, slimības ierosinātājs var netikt
pilnībā ierobežots un tīrumā būs redzamas baltās vārpas.
Siltiofams kavē enerģijas ražošanu sēnīšu šūnās. Iedarbības mehānisms atšķiras no triazolu fungicīdiem, kuriem ir
daļēja ietekme uz slimības ierosinātāju (Gaeumannomyces graminis var. tritici).
Drošības pasākumi darbībām ar apstrādātu sēklu
Darbojoties ar apstrādātām sēklām, lietot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu un
gumijas cimdus.
Apstrādātās sēklas ir bīstamas, nelietot tās cilvēku uzturā un dzīvnieku barībā.
Nelietot maisus un konteinerus, kuros uzglabātas un pārvadātas kodinātās sēklas, pārtikas un dzīvnieku barības
glabāšanai un pārvadāšanai.
Uzglabājiet apstrādātas sēklas cilvēkiem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Apstrādātās sēklas kaitīgas putniem un savvaļas zīdītājiem. Apstrādātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt
pilnīgu sēklu iestrādi augsnē arī kultūrauga rindu galos. Nekavējoties savākt izbirušās sēklas.
Pirms ēšanas un dzeršanas, kā arī beidzot darbu nomazgāt rokas un atklātās ķermeņa daļas.
Lietošanas laiks un devas
apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Ziemas un
vasaras kvieši

Sakņu kakla puve
(Gaeumannomyces graminis var. tritici)

deva, l/t

2,0

Ieteicamais
darba šķidruma
patēriņš, l/t

apstrādes laiks

līdz 10

Kodināt sēklas pirms
sējas

Lietošana
Kodināšanai izmanto standarta kodināšanas iekārtas.
Sēklu kodināšanai pagatavo preparāta suspensiju ūdenī. Ūdens daudzums atkarīgs no kodināšanas iekārtas, lai
nodrošinātu kvalitatīvu sēklu noklāšanu ar kodni. Lai panāktu labu efektivitāti, ir jālieto kalibrēta kodināšanas
tehnika, kas nodrošina vienmērīgu sēklu noklāšanu ar darba šķidrumu un precīzu patēriņu. Lietojot neatbilstošu
vai nekvalitatīvu tehniku, var tikt samazināta iedarbības efektivitāte.
Sēklas materiālam jāatbilst kvalitātes rādītājiem (atbilstoša dīdzība, mitrumam līdz 16%, nebojātiem, nedīgušiem,
nešķeltiem graudiem) un tas nedrīkst būt ar piemaisījumiem un putekļains.
Pēckultūras
Laukā, kurā audzēti kultūraugi, kuru sēklas kodinātas ar Latitude XL, pēckultūras drīkst sēt tikai pēc 9 mēnešiem.
Apstrādātu sēklu uzglabāšana
Ar Latitude® XL kodinātās sēklas jāizsēj mēneša laikā pēc nokodināšanas. Kaut arī Latitude® XL nav negatīva
ietekme uz apstrādātu sēklu uzglabāšanas laiku, tomēr šādu sēklu dzīvotspēju un Latitude® XL efektivitāti var
negatīvi ietekmēt uzglabāšanas vietas fiziskie apstākļi. Tādēļ produkta ražotājs nevar uzņemties atbildību par
uzglabātu, apstrādātu sēklu kvalitāti.
Savietojamība
Latitude® XL ir uzrādījis lieliskus rezultātus saistībā ar kultūraugu drošību un savietojamību ar citiem sēklu
apstrādes līdzekļiem. To ieteicams lietot līdz ar standarta sēklu apstrādes līdzekļiem, kas paredzēti sēklu slimību
ierobežošanai. Latitude® XL nedrīkst iepriekš sajaukt ar citiem produktiem.
Reģistrācijas īpašnieks: Certis Belchim B.V.
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PREPPER
Kodne
Pieskares iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu un rudzu sēklas materiāla
kodināšanai.
Darbīgā viela: fludioksonils, 25 g/l
Reģistrācijas numurs: 0697
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Produkta apraksts
Prepper satur darbīgo vielu fludioksonilu, kurš ir plaša spektra iedarbības, fenilpirolu grupas fungicīds. Tam ir
pieskares jeb kontakta iedarbība. Fludioksonils ir efektīvs pret vairākām ekonomiski nozīmīgām slimībām, kuras
izraisa askusēnes (Ascomycota), bazīdijsēnes (Basidiomycota), anamorfās sēnes (Deuteromycota). Kodne Prepper
paredzēta kviešu cietās melnplaukas (Tilletia caries) ierobežošanai, kā arī Fusarium ģints sēņu izraisīto dīgstu
izkrišanas un stiebra pamatnes bojājumu ierobežošanai. Prepper ir veiksmīgi lietojams ļoti dažādos sējas termiņos
un apstākļos. Dažkārt, nelabvēlīgu apkārtējās vides un augsnes apstākļu ietekmē, dīgšanas rādītāji var būt
pazemināti, tāpēc izsējas normas jāpalielina, atbilstoši labai agronomiskajai praksei.
Lietošanas laiks un devas
deva, l/t

Ieteicamais
darba šķidruma
patēriņš, l/t

apstrādes laiks

Sārtais sniega pelējums (Monographella nivalis),
sakņu un dīgstu puves (Fusarium spp.), kviešu cietā
melnplauka (Tilletia caries)

2.0

2,0-6,0

Kodināt sēklas
pirms sējas

Ziemas un
vasaras mieži

Sārtais sniega pelējums (Monographella nivalis),
sakņu un dīgstu puves (Fusarium spp.), miežu lapu
brūnsvītrainība (Pyrenophora graminea), miežu lapu
tīklplankumainība (Pyrenophora teres)

2,0

2,5-6,5

Kodināt sēklas
pirms sējas

Rudzi

Sārtais sniega pelējums (Monographella nivalis),
sakņu un dīgstu puves (Fusarium spp.)

2,0

2,0-6,0

Kodināt sēklas
pirms sējas

apstrādājamā
kultūra

kaitīgais organisms

Ziemas un
vasaras kvieši

Kodinātu sēklu uzglabāšana
Kodināto materiālu uzglabāt tikai atbilstoši marķētos maisos. Kodināto materiālu nedrīkst lietot pārstrādei pārtikā
vai izbarot lopiem.
Fitotoksiskuma risks
Lietojot Prepper saskaņā ar rekomendācijām, nav novērojams fitotoksiskums. Produktu nav ieteicams lietot, ja
graudi ir dīguši, šķelti vai citādi bojāti, vai arī kodināti ar citu produktu. Dažkārt, nelabvēlīgu apkārtējās vides un
augsnes apstākļu ietekmē, dīgšanas rādītāji var būt pazemināti, tāpēc izsējas normas jāpalielina, atbilstoši labai
agronomiskajai praksei.
Svarīgi
Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu
pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.
Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo kodināto sēklu.
Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.
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Limacīdi
SLUXX HP
Limacīds
Limacīds kailgliemežu un mīkstgliemežu ierobežošanai lauksaimniecības un dekoratīvajos kultūraugos atklātā
laukā un segtajās platībās.
Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 29,7 g/kg
Reģistrācijas numurs: 0396
Preparatīvā forma: ēsmas granulas
Produkta apraksts
Sluxx HP ēsmas granulu darbīgā viela ir dzelzs fosfāts, kas ir sastopams dabā. Līdz ar to, nonākot augsnē, dzelzs
fosfāts pārveidojas par augu barības vielām dzelzi un fosfātu. Pēc ēsmas granulu norīšanas gliemeži pārtrauc ēst
un, neizdalot nekādas gļotas, aizlien uz savām slēpšanās vietām, kur tie mirst. Granulas ir ļoti izturīgas pret lietu.
To efektivitāti neietekmē lietains un mitrs laiks.
Lietošanas norādījumi
Sluxx HP ir limacīds kailgliemežu (Arion spp.) un mīkstgliemežu (Deroceras spp.) ierobežošanai lauksaimniecības un
dekoratīvajos kultūraugos atklātā laukā un segtajās platībās. Produkts ir efektīvs visās kaitīgā organisma attīstības
stadijās, izņemot olu stadijā. Ja gliemežu skaits pieaug un laika apstākļi ir tiem labvēlīgi, apstrāde ar Sluxx HP ir
jāatkārto.

apstrādājamā kultūra

kaitīgais
organisms

Lauksaimniecības un
dekoratīvās kultūras
(atklātā laukā un segtās
platībās)

Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras spp.)

deva,
kg/ha

7

apstrādes laiks
Apstrādāt kultūraugu
platības, kā arī atsevišķas
sējumu vai stādījumu
vietas, gliemežu invāzijas
sākumā

nogaidīšanas
laiks, dienās

maksimālais
apstrāžu skaits
sezonā

-

4

Uz lauka: Sluxx HP izkaisa ar minerālmēslu izkliedētājiem. Dārzeņu un augļu stādījumi, krāšņumaugi: Sluxx HP
izkaisa starp rindām. Neizkaisīt granulas virs kultūraugu rindām, lai tās nenokļūtu uz kultūraugiem. Granulas var
izkaisīt ar izkliedētājiem, lejkannu bez uzgaļa, vai ar roku.
Pēckultūras
Produkts neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz pēckultūrām, tādēļ nav nepieciešams arī nogaidīšanas laiks starp pēdējo
apstrādi un pēckultūru sēšanu vai stādīšanu.
Savietojamība
Nejaukt Sluxx HP ar minerālmēsliem, jo graudiņu lielums atšķiras un pastāv risks, ka tie sajauksies un izkaisīsies
nevienmērīgi.
Produktu atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā.
Reģistrācijas īpašnieks: W.Neudorff GmbH KG
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Biocīdi
ENCLEAN UN ENCLEAN RTU
- Ir pieskares iedarbības biocīdi aļģu ierobežošanai uz dažādām virsmām āra apstākļos. Pasargā virsmas no aļģu
izveidošanās uz dažādiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem, visas cietās virsmas dažāda veida apstādījumos,
visa veida jumtiem (izņemot salmu un niedru jumtus).
- Var lietot uz ietvēm, bruģakmens, tērauda, cinka, alumīnija, ķieģeļu, asfalta, ārtelpu koksnes, plastmasas, stikla,
siltumnīcu sienām no ārpuses, lielākā daļa akmeņu, betona, mākslīgā zālāja, bez zāles sporta segumiem un
celiņiem.
- Lietojot uz cinka, alumīnija, nerūsējošā tērauda virsmām, var parādīties plāns, balts slānis, ja 14 dienu laikā tas
saglabājas, to var noskalot ar tīru ūdeni.
- Nelietot sintētiskās gumijas, svina vai salmu jumtu virsmām un pārklājumiem. Lietojot uz vara virsmām, tas
paātrinās dabisko oksidācijas procesu.
- Izmantošanai uz citiem materiāliem, kas nav minēti augstāk, kā arī uz kaļķakmens (ieskaitot marmoru), veiciet
nelielu saderības testu, pārklājuma stūrī, nelielā platībā, pirms lietošanas uz visas virsmas.
- Jāievēro lietošanas devas un jāievēro piesardzība lietojot uz krāsotām virsmām.
- Produktu lietot tikai saulainā dienā, vai dienā, kad nav paredzami nokrišņi. Nelietot lietainā laikā vai uz sasalušām
virsmām.
- Produktu lietošana ierobežo aļģu augšanu, atkarībā no laika apstākļiem, līdz pat sešiem mēnešiem. Apstrādi
atkārtot, tiklīdz aļģes parādās atkal.
- Jāizvairās no tiešās un netiešās produktu saskarsmes ar ēdienu un dzīvnieku barību.
- Vienmēr pilnībā izlasiet norādes un ievērojiet noteiktās lietošanas instrukcijas.
- Lietošanas laikā ieteicams valkāt cimdus.

ENCLEAN
Biocīds
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai
Aktīvā viela: nonānskābe, 500 g/l
Atļaujas Nr.: LV/2020/MR/011
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Deva: Enclean, 18 ml
Ūdens daudzums, 486 ml
Ar šķīdumu apstrādājamā platība, 10 m2
Lietošana:
- Pirms lietošanas produktu jāatšķaida ar ūdeni atbilstoši ražotāja instrukcijām. Pēc atšķaidīšanas produkts
jāsmidzina tieši uz apstrādājamajām virsmām.
- Vispirms piepilda smidzinātāju vai pulverizatoru ar pusi no ūdens daudzuma, kas nepieciešams iecerētās platības
apstrādei.
- Pievieno ieteikto Enclean daudzumu smidzinātājā ielietajā ūdenī (saglabājot noteiktās proporcijas).
- Samaisa pilnībā un pievieno atlikušo ūdens daudzumu.
- Pagatavotais darba šķidrums jāizlieto nekavējoties. Darba gaitā šķidrums jāapmaisa vai jāsakrata.
- Produktu lietot tikai ar pievienotu pulverizatoru/miglotāju (ar 3 vai mazāk bāru spiedienu) un ieteicams to
aprīkot ar miglošanas aizsargu. Aizsargs pasargās no šķīdumu nokļūšanas uz nevēlamām virsmām, tādām, kuras
nav paredzēts apstrādāt.
- Apstrādes laikā labi pārklāt ierobežojamo organismu: aļģes, ļaut produktam iedarboties.
- Pēc apstrādes jānogaida, netīrīt virsmu uzreiz pēc apstrādes, produktam jāļauj iedarboties vairākas dienas.
- Ja uz virsmas paliek izkaltušas aļģu daļiņas, tās notīra ar birsti.
- Pēc aļģu noņemšanas virsma var tikt krāsota.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: līdz divām reizēm.
Atļaujas turētājs: Certis Belchim B.V.

90

ID1960_Product Catalogue 2023 - Latvia.indd 90

24/11/2022 15:45:40

ENCLEAN RTU
Biocīds
Neprofesionālai un profesionālai lietošanai
Aktīvā viela: nonānskābe, 21,7 g/l
Atļaujas Nr.: LV/2020/MR/010
Preparatīvā forma: lietošanai gatavs maisījums.
Lietošanas veids un iedarbības mehānisms
ENCLEAN® RTU ir lietošanai gatavs maisījums, kas vairs nav jāatšķaida. Preparāts iedarbojas kontakta veidā uz
aļģēm, tās izkaltējot. Pirms lietošanas ENCLEAN® RTU kārtīgi sakratīt. Iepakojumā ir jau gatavs darba šķidrums, kas
jāsmidzina tieši uz apstrādājamajām virsmām.
Deva:
Enclean RTU, 50 ml
Apstrādājamā platība, 1 m2
Ja produkts tiek pārdots iepakojumā, kuram nav pievienots pulverizators, šķīdumu pārliet tādā smidzinātājā, kuram
pievienots pulverizators (ar 3 vai mazāk bāru spiedienu) un ieteicams to aprīkot ar miglošanas aizsargu. Aizsargs
pasargās no šķīdumu nokļūšanas uz nevēlamām virsmām, tādām, kuras nav paredzēts apstrādāt.
Lietošanas instrukcija
- Produktu lietot tikai saulainā dienā, vai dienā, kad nav paredzami nokrišņi. Nelietot lietainā laikā vai uz sasalušām
virsmām.
- Darba šķidrumu regulāri sakrata un samaisa arī lietošanas laikā.
- Produktu lietot tikai ar pievienotu pulverizatoru/miglotāju (ar 3 vai mazāk bāru spiedienu) un ieteicams to
aprīkot ar miglošanas aizsargu. Aizsargs pasargās no šķīdumu nokļūšanas uz nevēlamām virsmām, tādām, kuras
nav paredzēts apstrādāt.
- Apsmidzina aļģes, pilnībā pārklājot virsmu, produktam jāļauj iedarboties vismaz vairākas dienas.
- Ja pēc apstrādes uz virsmas paliek izkaltušas aļģu daļiņas, tās notīra ar birsti vai ūdeni.
- Pēc aļģu atlieku noņemšanas virsma var tikt krāsota.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: līdz divām reizēm.
Atļaujas turētājs: Certis Belchim B.V..

AMP 1 RB (SWIRR AMP 1 RB)
Biocīds
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai
Aktīvā viela: Acetamiprīds, 1 g/kg
Inventarizācijas numurs: LV11022016/1280
Preparatīvā forma: Lietošanai gatava ēsmas želeja (želeja ēsmas slazdā).
Iedarbības mehānisms
Swirr AMP 1 RB satur aktīvo vielu acetamiprīdu, kas iedarbojas uz skudru, to norijot vai pieskaroties, kā rezultātā
tās ierobežojot. Swirr AMP 1 RB ir efektīva uz ūdens bāzes veidota skudru ēsmas želeja, kuras sastāvā ir cukurs, kas
labi pievilina skudras. Produkts satur ārkārtīgi rūgtu sastāvdaļu, denatonija benzoātu, kas palīdz novērst tā nejaušu
norīšanu cilvēkam vai dzīvniekiem.
Lietošana:
Lietojiet iekštelpās vai ārā. Izmantojiet 1 līdz 2 slazdus uz 10 m², vēlams novietot vietās, kur pārvietojas skudras. Ja
nepieciešams ierobežot veselu pūzni, ieteicams novietot pa slazdam pie katras ieejas pūznī.
Atvērt iepakojumu. Ēsmas slazdam nolauzt trīs stūros esošās tapas, lai skudras var iekļūt iekšā un tikt pie barības.
Slazdu novieto horizontāli.
Skudras ienes produktu ligzdā un ēsmas pārvietošanas laikā saindējas arī citas skudras, kā rezultātā tās iet bojā.
Lietot vienu līdz sešām reizēm sezonā. Aizsardzība saglabājas līdz 4 nedēļām.
Ņemiet vērā, ka slazdus nedrīkst novietot dzīvnieku novietnēs.
Inventarizācijas numura turētājs: Kwizda Agro GmbH
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Produkti graudaugu, rapša un kukurūzas audzētājiem.
ziemas kvieši

vasaras kvieši

speltas
kvieši
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vasaras
mieži
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Artina EC
Conclude AZT 250 SC

Liet. kat.

92

Augu aizsardzības
līdzeklis
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Produkti dažādu dārzeņu audzētājiem.
Augu aizsardzības
līdzeklis

Liet. kat.
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F
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F
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I
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Sluxx HP
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Zenby

F

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

portulaki

x

x

paprika

pipari
(segtās
platībās)

x
x

x

pupas

x

x

x

x

x

x

x

pupas (svaigam
patēriņam un
graudiem)

puravi

rāceņi

salāti

selerijas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
(segtās) (segtās)

x

Liet.
kat.

NeemAzal-T/S

x

mārrutki

x

Prolectus

Augu aizsardzības
līdzeklis

x

x

x

Proman

Teppeki

melnie
rutki

x

x

Sluxx HP

melones

x

I/A

NeemAzal-T/S

mangolds

x

H

Metric ZC

kolrābji

x

H

Lentagran 45 WP

ķirbji

x

x

I/A

Fibro

kukurūza, saldā

sinepes

skābenes

sparģeļi

spināti

tomāti
(atklātā
laukā)

tomāti
(segtās
platībās)

topinambūri

zirņi
(graudiem)

x

x

zirņi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x (graudiem)
x

x
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Produkti dažādu veidu kāpostu, sīpolu un ķiploku audzētājiem.
Augu aizsardzības
līdzeklis

Briseles
kāposti

Liet. kat.

Conclude AZT 250 SC

F

Difcor 250 EC

F

DiPel DF

brokoļi

galviņkāposti

Ķīnas
kāposti

x

x

x

x

x

x

I

x

x

x

Lentagran WP

H

x

x

x

NeemAzal-T/S

I/A

x

Rapsan 400 SC

lapu
kāposti

lopbarības
kāposti

Pekinas
kāposti

Savojas
kāposti

sīpoli, ķiploki,
šalotes sīpoli

vasaras sīpoli
(lokiem)

x
(sīpoli, ķiploki)

x

ziedkāposti
x
x

x

x
(sīpoli, ķiploki)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H

x

x

x

x

Sluxx HP

Lim

x

x

x

x

Teppeki

I

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Produkti augļu dārzu un ogulāju īpašniekiem.
ābeles

bumbieres

Difcor 250 EC

F

x

x

DiPel DF

I

x

x

x

x

Fibro

I/A

x

x

x

x

Kudos

AAR

x

I/A

x

x

x

NeemAzal-T/S
Prolectus

F

Sluxx HP

Lim

Teppeki

I

Zenby

F

ķirši

plūmes

aronijas

x

avenes

ērkšķogas

jāņogas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

cidonijas

x

kazenes

krūmmellenes

smiltsērkšķi,
mežrozītes

x
x

upenes

vīnogas

zemenes

x
x

x

x

x

x
x (segtajās
platībās)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Liet. kat.
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Augu aizsardzības
līdzeklis

ID1960_Product Catalogue 2023 - Latvia.indd 95

Produkti iepriekšējās tabulās neuzskaitīto kultūraugu audzētājiem.
Augu
aizsardzības
līdzeklis

Liet. kat.

Conclude AZT
250 SC

F

Difcor 250 EC

F

daudzgadīgās
stiebrzāles
(sēklai un
lopbarībai)

egles
(kokaudzētavās)

ganības

garšaugi,
izņemot
maurlokus
(atklātā laukā
un segtās
platībās)

krāšņumaugi
(atklātā laukā
un segtās
platībās)

krizantēmas

lapu koki
kokaudzētavās

x

x

x

lini

ozoli

stiebrzāles

zāliens

x

x

DiPel DF

I

Flurostar 180

H

x

x
(zelmenī
stiebrzāles)

x (sēklai,
sējas
gadā)

x

Kinvara

H

x

x (sējas
gadā un
vecākas)

x

x

Moxa

x

skuju
koki kokaudzētavās

stiebrzāles:
sarkanā
auzene,
pļavas
auzene,
timotiņš,
daudzgadīgā
airene (sēklai)

x

x
x
(garšaugi)

rozes
(atklātā
laukā
un segtās
platībās)

x

AAR

x

NeemAzal-T/S

I/A

x

Sluxx HP

Lim

x

Teppeki

I

x

x
x

x
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Kontaktinformācija

Erik Åkesson, MD

Valdas Krivelis

Izpilddirektors

Mārketings un tirdzniecība

+46 40-680 85 32
+46 700-92 50 70

+370 648 93200

Dace Teterovska

Fredrik Sörensson

Pārdošanas atbalsta un
mārketinga vadītāja

Attīstība un reģistrēšana

+ 371 294 65656

+46 40-655 85 42
+46 728-53 44 66

Kristina Januškevičiūtė

Laura Annoual

Mārketings un tirdzniecība

Pasūtījumu pieņemšana
un administrācija

+370 686 76284

+46 40-680 85 31

Mette Olsson
Reģistrācijas vadītāja
+46 40 680 85 39
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Katalogā pārstāvēto produktu reģistrācijas īpašnieki.
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