
Pesticīda 
tips

Aktīvā viela 
(eng)

Aktīvā viela (LV) Kultūras Reģistrācija LV

Preparāta nosaukumi (pēc 
2020.g. VAAD datiem vai 

ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu 
saturoši produkti netiek tirgoti 

LV)

Piezīmes

H 2,4-D 2,4-D Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Pļavu lapsaste*, bezakotu lāčauza*, kamolzāle (sēklai)*
Augstā dižauza (sēklai)*, Timotiņš (sēklai)*, Pļavas skarene 
(sēklai)*, Pļavas auzene (sēklai)*, Pļavas auzene, kas pasēta 

zem miežiem*

Ir 2.4-D Nufarm, DMA 600, Elegant 2FD, 
Estets 600 e.k., Kyleo, Mustangs Forte 

s.e.

* Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu.

I Acetamiprid Acetamiprīds Ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša, vasaras ripša un 
lauka pupu sējumos, kartupeļu, ābeļu, bumbieru, plūmju, 

ķiršu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu un Briseles 
kāpostu stādījumos, salātu, spinātu, garšaugu, ēdamo ziedu 
un krāšņumaugu sējumos un stādījumos atklātā laukā, stādu 

un dēstu sējumos un 
stādījumos kokaudzētavās atklātā laukā un Ziemassvētku 

eglīšu stādījumos atklātā laukā.

uz 2020. gadu LV VAAD reģistrā 
aktīvā viela nav sastopama

LV līdz 2022.gada martam nav 
reģistrēti preparāti, kas saturētu 

aktīvo vielu

Carnadine Extra
Mospilan 20 SG

F Ametoctradin Ametoktradīns  Kartupeļi Ir Orvego

F Boscalid Boskalīds Ziemas kvieši, vasaras kvieši,
Ziemas mieži, vasaras mieži, 

Tritikāle, rudzi, auzas
Ziemas rapsis, vasaras rapsis

Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*, sinepes*, eļļas rutks*, 
kaņepes*, lini*

Lauka pupas* (graudiem), Zirņi* (graudiem)
Galviņkāposti, Briseles kāposti, sīpoli, burkāni, zirņi,
Plūmes, ķirši, zemenes, dzērvenes, krūmmellenes

Pupas*graudiem (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, 
sviesta pupas, lopbarības pupas)

Ķiploki*

Ir Bell, Bell Super, Cantus, Cantus Gold, 
Efilor, Pictor Active, Signum, Viverda

* Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu.

Darba drošības un vides veselības institūts

Cilvēku biomonitoringa inciatīva Eiropā (HBM4EU), nr. 733032-HBM4EU
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LV)

Piezīmes

I Chlorantraniliprole Hlorantraniliprols Insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju, 
kartupeļu, galviņkāpostu, Savojas kāpostu, brokoļu, 

ziedkāpostu, burkānu, pastinaku, sakņu pētersīļu, sakņu 
seleriju, galda biešu, mārrutku, redīsu, kāļu, rāceņu, 
topinambūra, cigoriņu, kukurūzas, saldās kukurūzas, 
krāšņumaugu, dekoratīvo koku un krūmu sējumos un 

stādījumos.

uz 2020. gadu LV VAAD reģistrā 
aktīvā viela nav sastopama

LV līdz 2021.gada martam nav 
reģistrēti preparāti, kas saturētu 

aktīvo vielu

 Coragen 20 SC

H, GR Chlorpropham Hlorprofams Kartupeļi (pārstrādei) Anulēts 31.07.2019. Krājumu 
izplatīšana līdz 31.01.2020. un 

izlietošana līdz 08.10.2020.

Gro-Stop HN k.k.f.

I Chlorpyrifos 
(/metyl)

Metilhlorpirifos Lucerna
Vīnogulāji - augi un augsne, citrusaugļi, citrusaugļu dārzu 

augsne, vīģes
Zemesrieksti, rieksti, mandeles
Kukurūza,saulespukes, tabaka

Sojas pupiņas
Saldais kartupelis, sparģeļi

Koku stumbru apsmidzināšana vai sakņu iegremdēšana pirms 
stādīšanas

uz 2020. gadu LV VAAD reģistrā 
aktīvā viela nav sastopama

Lorsban

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

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas
Stiebrzāles (sēklai)

Ganības
Ziemas rapsis, ripsis,  vasaras rapsis, ripsis

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes
Galviņkāposti, Savojas kāposti*

Kukurūza, lini
Zemenes

Egles, baltegles (kokaudzētavās)
Kartupeļi

Ir Ariane S, Arrva, Barca 334 SL, Clap 
Forte, Cliophar 600 SL, Galera š.k., 
Kinvara, Korvetto, Lontrel 600 SL, 

Lontrel 72 SG

I Clothianidin Klotianidīns Insekticīds sēklu apstrādei: brokoļiem, rapšiem, labības 
graudiem (izņemot rīsus, sorgo un savvaļas rīsus), kukurūzai, 

kokvilnai, burkāniem, lapu zaļumiem, puraviem, sīpoliem, 
kartupeļiem, rapsim, sorgo, sojas pupām un cukurbietēm

uz 2020. gadu LV VAAD reģistrā 
aktīvā viela nav sastopama
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I Cypermethrin Cipermetrīns Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši, vasaras 
tritikāle, auzas

Ziemas rapsis, vasaras rapsis
Zirņi, pupas

Galviņkāposti, ziedkāposti
Sīpoli, puravi, ķiploki

Kartupeļi
Krāšņumaugi (līdz 50 cm augsti)

Ir Ciperkils 500 e.k., Wizard 500 EC, 
Ziper

F Cyprodinil Ciprodinils Ābeles, bumbieres
Ķirši, plūmes

Zemenes (atklātā laukā), zemenes (segtās platībās)
Avenes, kazenes (atklātā laukā un segtās platībās)

Tomāti (segtās platībās), gurķi (atklātā laukā un segtās 
platībās)

Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)
Skuju koki*, lapu koki*, dekoratīvie krūmi* (kokaudzētavās)

Baklažāni* (segtās platībās)
Paprika* (segtās platībās)

Kabači*, cukini* (atklātā laukā un segtās platībās)
Ķirbji*, melones* (atklātā laukā)

Salāti*, endīvijas* (atklātā laukā un segtās platībās)
Burkāni*, sakņu pētersīļi*, melnsakne*, pastinaki*, galda 

bietes*, mārrutki* (atklātā laukā)
Selerijas* (sakņu) (atklātā laukā)

Sīpoli*, šalotes*, ķiploki* (atklātā laukā)
Zirņi*, pupas*, pupiņas* (svaigi, ar un bez pākstīm)

Zirņi*, pupas*, pupiņas* (graudi)
Zāliens* (golfa laukumā)

ir Chorus 50 WG, Switch 62.5 WG * Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. (attiecas uz 

Switch 62,5 WG)



Pesticīda 
tips

Aktīvā viela 
(eng)

Aktīvā viela (LV) Kultūras Reģistrācija LV

Preparāta nosaukumi (pēc 
2020.g. VAAD datiem vai 

ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu 
saturoši produkti netiek tirgoti 

LV)
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I Flonicamid Flonikamīds Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši
Ziemas mieži, vasaras mieži, auzas

Zirņi (zaļie bez pākstīm)
Kartupeļi

Ābeles, bumbieres
Ķirši*, plūmes*

Galviņkāposti*, Briseles kāposti*
Krāšņumaugi*

ir Teppeki * Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu.

H Fluazifop Fluazifops Ziemas rapsis, vasaras rapsis
Pupas, zirņi (graudiem)

Pupas (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm), zirņi (svaigam 
patēriņam ar/bez pākstīm)

Zirņi (graudiem), lupīna (graudiem), soja*
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes

Krūmcidonijas*, smiltsērkšķi*, krūmmellenes*, dzērvenes*
Upenes, jāņogas, ērkšķogas, avenes, zemenes

Kartupeļi
Burkāni, galda bietes, mārrutki, rāceņi, kāļi, rutki, selerijas 
(sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki, salāti, selerijas (kātu), 

pētersīļi (lapu)
Cigoriņi* (sakņu),  griķi*, ķimenes* (sējas gadā)

Sīpoli, ķiploki, Šalotes sīpoli
Sparģeļi

Lini
Cukurbietes, lopbarības bietes

Lapu koki, skuju koki kokaudzētavās un jaunaudzēs
Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi, krāšņumaugi

Sarkanais āboliņš*, baltais āboliņš*, bastarda āboliņš*, 
sarkanā auzene* (sēklai)

Papuves

Līdzīga viela: butil-fluazifops-P Frequent, Fusilade Forte 150 EC * Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. (attiecas uz 

Fusilade Forte 150EC)
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F Fludioxonil Fludioksonils Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras 
tritikāle, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas

Kartupeļi
Lini*

Zemenes (atklātā laukā), zemenes (segtās platībās)
Avenes, kazenes (atklātā laukā un segtās platībās)

Tomāti (segtās platībās), gurķi (atklātā laukā un segtās 
platībās)

Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)
Skuju koki*, lapu koki*, dekoratīvie krūmi* (kokaudzētavās)

Baklažāni* (segtās platībās)
Paprika* (segtās platībās)

Kabači*, cukini* (atklātā laukā un segtās platībās)
Ķirbji*, melones* (atklātā laukā)

Salāti*, endīvijas* (atklātā laukā un segtās platībās)
Burkāni*, sakņu pētersīļi*, melnsakne*, pastinaki*, galda 

bietes*, mārrutki* (atklātā laukā)
Selerijas* (sakņu) (atklātā laukā)

Sīpoli*, šalotes*, ķiploki* (atklātā laukā)
Zirņi*, pupas*, pupiņas* (svaigi, ar un bez pākstīm), lupīna*

Zirņi*, pupas*, pupiņas* (graudi)
Zāliens* (golfa laukumā)

Ir Bariton Super, Celest Trio 060 FS, 
Maxim 025 FS, Maxim Extra 050 FS, 

Maxim Star 025 FS, Prepper, Seedron, 
Switch 62.5 WG, Vibrance Duo, 

Vibrance Pro, Vibrance Star, Vibrance 
Trio

* Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. (attiecas uz 

Maxim 025 FS, Maxim Star 025 FS, 
Switch 62,5 WG)

F Fluopyram Fluopirams Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, 
tritikāle, rudzi, auzas

Ziemas rapsis, vasaras rapsis
Kukurūza

Lauka pupas* graudiem
Zirņi* graudiem

ir Ascra Xpro, Propulse * Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. (attiecas uz 

Propulse)

I Flupyradifurone Flupiradifurons Ziemas rapsis, vasaras rapsis
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*

atļauja LV reģistrēta no 14.01.2020 Buteo Start * Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. 
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I, Ac Fluvalinate tau - Fluvalināts Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis, vasaras ripsis
Zirņi (zaļiem zirņiem), zirņi (graudiem)

Pupas (graudiem)
Kartupeļi

Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti
Krāšņumaugi* (atklātā laukā)

ir Emin dārzam Mavrik Vita, Evure, 
Mavrik

* Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. 

F Imazalil Imazalils Banānu un citrusaugļu apstrāde pēc ražas novākšanas (tikai 
importa pielaide).

LV nav reģistrēts Reregistration Eligibility Decision 
(RED) for Imazilil (epa.gov)

I Imidacloprid Imidakloprīds Āboli
Kauleņi (persiki, plūmes, ķirši)

Kokvilna
Ķirbji, gurķi, tomāti

Brokoļi, Briseles kāposti, kāposti, ziedkāposti, kolrābji
Baziliks

Saldie kartupeļi
Rozes

LV nav reģistrēts Kohinor, Admire, Advantage, Gaucho, 
Merit, Confidor, Hachikusan, Premise, 

Prothor, and Winner

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
/compound/Imidacloprid

Confidor 200 SC - Bayer Crop 
Science Australia  

F Penconazole Penkonazols Gurķi (atklātā laukā), gurķi, cukini, melones (segtās platībās)
Tomāti, paprika (segtās platībās)

Ābeles, bumbieres
Vīnogas

Zemenes
Upenes, ērkšķogas

Krāšņumaugi (atklātā laukā), krāšņumaugi (segtās platībās)
Jāņogas*, ķirši*, lapu koki kokaudzētavās*, dekoratīvie 

kokaugi*
Ķirbji*, cukini*, melones*, arbūzi* (atklātā laukā)
Krizantēmas* (atklātā laukā un segtās platībās)

ir Topas 100 EC * Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. 
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I, Ac Pirimiphos-methyl Metilpirimifoss Tukšas noliktavu telpas, graudu pārstrādes uzņēmumu telpas 
un iekārtas

Kviešu, miežu, tritikāles, auzu graudi lopbarībai un sēklai
Rudzu graudi sēklai, zālāju sēklas materiāls

Ir Actellic 50 EC

F Propamocarb Propamokarbs Kartupeļi
Gurķi (atklātā laukā), gurķi (segtās platībās)

Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi
Krāšņumaugi atklātās un slēgtās platībās

Galviņkāposti, ziedkāposti, lapu kāposti (dēsti segtās platībās)
Sīpoli, puravi
Tomāti, pipari

Salāti, redīsi segtās platībās

Ir Infinito, Previcur Energy

H Propyzamide Propizamīds Āboli, bumbieri, plūmes
Pupas

Bietes, cukurbietes, galda bietes
Kazenes, ērkšķogas, jāņogas, upenes, avenes

Sarkanai un baltais āboliņš
Koku stādu audzēšana

Eļļas un lopbarības rapsis
Dekoratīvie augi

LV nav reģistrēts Kerb Flo 400 (GF-3300)

F Pyrimethanil Pirimetanils Vīnogas
Citrusi

Āboli, bumbieri
Aprikozes, plūmes
Mellenes, avenes

Kartupeļi
Tomāti

LV nav reģistrēts Scala, Walabi, Botrynil
Origin 400 SC, Protector 400 SC, 
Pyrimet 400 SC, Source 400 SC, 

Support 400 SC
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F Tebuconazole Tebukonazols Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, auzas, ziemas mieži, 
vasaras mieži

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle
Ziemas rapsis, vasaras rapsis

Ir Ampera, Bariton Super, Celest Trio 
060 FS, Cezix, Chambel 6 FS, DARCOS, 

Dominic, Erasmus, Falcon Forte, 
Folicur, Gemino, Kantik, Mirador 

Forte, Mystic, Mystic 250 EW, Orius 
250 EW, Prosaro, Redigo Pro, Riza 

200 EC, Riza 250 EW, Seedron, Syrius, 
Tebuplius, Tebusha 25 EW, Tilmor, 

Vibrance Trio

F Thiabendazole Tiabendazols Banāni
Augļi (tostarp āboli, bumbieri, citrusaugļi)

Sēklas kartupeļi
Zirņi un aunazirņi, lēcas

Graudaugi (tostarp kvieši, mieži, auzas, rudzi, tritikāle, lauka 
kukurūza, saldā kukurūza)

LV nav reģistrēts Thiabendazole 500 SC
Ag-Thiabendazole 500 SC

ICA - Thiabendazole 500 SC

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppd
b/en/Reports/629.htm 

I Thiacloprid Tiakloprīds Ziemas rapsis, vasaras rapsis
Zemenes* (atklātā laukā un segtās platībās)

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, 
vasaras mieži, auzas

Kartupeļi
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes

Kukurūza
Pupas*, zirņi*

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

Anulēts 03.08.2020. Krājumu 
izplatīšana līdz 03.08.2020. un 

izlietošana līdz 31.12.2020.

Biscaya OD, Proteus OD * Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. 

I Thiamethoxam Tiametoksams Gurķi, tomāti (pastāvīgās siltumnīcās*)
Krāšņumaugi: krizantēmas, rozes, gerberas, prīmulas u.c. 

(pastāvīgās siltumnīcās*)
Dekoratīvie augi (podos, pastāvīgās siltumnīcās*)

Anulēts 30.04.2019. Krājumu 
izplatīšana līdz 30.10.2019. un 

izlietošana līdz 30.10.2020.

Actara 25 WG * Mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta 

saskaņā ar Regulas (EK) 
1107/2009 51.pantu. 

Af, Ab Triclosan Triklozāns Viela nav saistīta ar augu aizsardzības līdzekļiem, bet tiek 
izmantota kā pretsēnīšu un anibakteriāla piedeva, 

kosmētikas līdzekļos (piemēram, zobu pastās un ziepēs). Bija 
sastopama arī košļājamās gumijās.
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F Trifloxystrobin Trifloksistrobīns Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, 
rudzi, ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, auzas

Anulēts 31.12.2021. Krājumu 
izplatīšana līdz 30.06.2022. un 

izlietošana līdz 30.06.2023.

Delaro
Pēc projekta tirdzniecībā ir:

Cayunis (29.09.2020.-31.12.2024)
Delaro Forte (09.07.2021.-

31.07.2023)


