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Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas 
un reģistrācijas joma 



Reģistrētie AAL 2021. gadā

Fungicīdi (12)
• Alstar, Balaya, Bonafide, Croton Flex (t.n.), Delaro Forte, Entargo, Glacis (t.n.) , Mirador Uni (t.n.), Patel 300 EC (t.n.), Poleposition 300 EC 
(t.n.), Praktis, VitiSan; 

Insekticīdi (4)
• Coragen, Movento SC100, SoilGuard 0.5 GR, Poleci;

Kodnes (1)
• Lumiposa 625 FS; 

Augu augšanas regulatori (6)
• Camposan Extra, Etefone (t.n.), Everest, Kudos, Mepik 300 SL, Stabilan 400 SL;
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Reģistrētie AAL 2021. gadā 

Herbicīdi (23)
• Achiba, Clematis (t.n.), Cleravo Flex, Conaxis, Darby (t.n.),  Fortune , Fragma (t.n.), Fragma Delta (t.n.), Halvetic, Incelo, Linati 800 EC (t.n.), 

Major 300 SL, Nervure, Pilot (t.n.), Pontos, Pret nezālēm Hobby, Pret nezālēm Ultra, Rassel 100 EC, Stapler (t.n.), Yodo 100 OD, Timeline FX, 
Trinity (t.n.), Zorro 300 SL;  

Mikrobioloģiskie AAL (6)
• DiPel DF, Madex Pro, Polyversum, Polygandron WP, Polygandron STP, Polygandron TTP, 

Dzīvos organismus saturoši AAL (3)
• Cucum PRO5, Cucum PRO5 LS, Kriptolēmus –(L-) sistēma, 



Reģistrētie AAL 2021. gadā 
• Kopā 2021. gada reģistrēti 55 AAL:

- 46 ķīmiskie AAL t.sk. 14 ar otru tirdzniecības nosaukumu,
- 6 mikroorganismus saturošie;
- 3 dzīvos organismus saturošie.

Kopā AAL reģistrā uz 01.01.2022. ir:
474 AAL, t.sk. 

395 ķīmiskie; 
12 mikroorganismus saturoši; 
67 dzīvos organismus saturoši.



Anulētie AAL 2021.gadā 

Fungicīdi

Satur mankocebu (11 AAL).

Penncozeb 75 DG, Penncozeb 80 WP, Tridex DG, Trimanoc DG, Dithane NT, 
Manfil Plus 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WG- anulēti: 31.01.2021.

Ridomil Gold MZ 68 WG- anulēts ar 30.06.2021.
Acrobat Plus, Electis 75 d.g. –anulēti  ar 04.07.2021.

Krājumu izlietošanas termiņš: 31.12.2021.
2022. gada sezonā mankocebu saturošus produktus ir aizliegts lietot. 
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Izmaiņas AAL, kuri satur glifosātu,  lietojumā pēc 
atļaujas atjaunošanas I

• Uz 01.01.2022. AAL reģistrā ir 22 glifosātu saturoši AAL:

• 2.reģistrācijas klases AAL- 18 AAL:

• 2021.gadā reģistrācija atjaunota- 10;

• 2021.gadā no jauna reģistrēti – 3;

• 2022.gadā reģistrācija jāatjauno- 5;

• 3. reģistrācijas klases līdzekļi- 4
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Izmaiņas AAL, kuri satur glifosātu,  lietojumā pēc atļaujas
atjaunošanas II

• Atļaujas atjaunotas – Barbarian Biograde 360 (+ 6 analogi), Barbarian Hi-Aktiv, Glyphomax 480, 
Ouragan System 4, Roundup Ultra, Taifun B.

• Pirms ražas novākšanas graudaugos un rapsī vairs nav reģistrēti- Barbarian Biograde (+6 analogi), 
Barbarian Hi-Aktiv, Glyphomax 480, Ouragan System 4, Taifun B

• Pirms ražas novākšanas zirņos vairs nav reģistrēti- Barbarian Biograde 360 (+6 analogi), Barbarian Hi-
Aktiv, Ouragan System 4 
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Izmaiņas AAL, kuri satur glifosātu,  lietojumā pēc atļaujas atjaunošanas
III

• Visiem glifosātu saturošiem pēc atļaujas atjaunošanas noteikts:

• Kopējais maksimālais darbīgās vielas glifosāta daudzums nedrīkst pārsniegt 2.88 kg/ha sezonā vienā laukā, 
lietojot šo vai citu glifosātu saturošu līdzekli.

• Glifosātu vairs nav reģistrēts lietojumam rapsī. 
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Izmaiņas AAL, kuri satur glifosātu,  lietojumā pēc atļaujas 
atjaunošanas IV

Pirms ražas novākšanas lauka pupās vairs nav reģistrēti-
Barbarian Biograde 360, Barbarian Hi-Aktiv, Ouragan System 4, 
Glyphomax 480

Barbarian Biograde 360- 6 analogi

Barclay Chemical (R&D), Ltd.-

Barbarian Super 360, Gallup Super 360, 

Albaugh TKI d.o.o.- Landmaster 360 TF, Rosate 360 TF. 

Bayer AG- Monosate G, 

Nufarm GmbH Co&KG- Clinic Up, 
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Izmaiņas AAL, kuri satur glifosātu,  lietojumā pēc atļaujas 
atjaunošanas V

Papildus ierobežojumi:

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus
augus, ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā
neizmantojamai zemei. Skatīt lietošanas instrukcijā.

Smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas- 50%, 75%, 90%.
SPe4 Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, nelietot
augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa
plātnēm, bruģa un citās vietās ar augstu noteces risku.

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī
mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas.

12



Glifosātu saturoši AAL reģistrēti 2022

Credit Xtreme, Halvetic, Shyfo-

• Ir SPe3 par attālumu līdz blakus laukam un /vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Credit Xtreme, Halvetic –

• SPe4 Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības
līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plātnēm, bruģa un citās vietās ar augstu
noteces risku.

• Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas
iedzīvotāju grupas.  
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Uzraudzības joma 



Kontroles AAL izplatīšanas jomā
2021. gadā kopā veiktas 233 augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas normatīvo aktu prasību ievērošanas pārbaudes.

2021. gadā izplatīšanas vietu pārbaudēs ir paņemti 23 AAL paraugi kvalitātes laboratoriskās testēšanas, 
no kuriem 2 ir nodoti testēšanai/pārbaudei ārzemju laboratorijā. 

Visi 2021. gada paraugi ir atbilstoši.

2021. gadā izplatīšanas jomā ierosinātas 7 administratīvā pārkāpuma lietas, kurās piemērots sods. 7 
administratīvā pārkāpuma lietās konstatēti 8 pārkāpumi. 



2021. gadā kopā veiktas 1853 augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
normatīvo aktu prasību ievērošanas pārbaudes, no kurām:

• 290 AAL lietošanas SA prasību pārbaudes;

• 534 lauksaimniecības produktu integrēto audzētāju pārbaudes

• Pārbaužu laikā ir paņemti 129 augu vai augu produktu paraugi, no kuriem 32 paraugi ir palīdzējuši 
neatbilstību konstatēšanā

• Glifosātu atliekvielu klātbūtnes konstatēšanai ir ņemti 95 augu produktu paraugi, kur 56 paraugos 
AAL darbīgā viela glifosāts nav konstatēta, bet 39 paraugos ir pieļaujamā līmenī



AAL lietošanas pārbaudēs konstatētās neatbilstības

2021. gadā AAL uzraudzības jomā ierosinātas 54 administratīvā
pārkāpuma lietas, kur lieta izbeigta 3 lietās, izsakot mutvārdu
aizrādījumu, un kur 51 lieta izbeigta piemērojot sodu. 54 administratīvā
pārkāpuma lietās konstatēti 67 pārkāpumi.



Galvenās konstatētās neatbilstības:

 nav atbilstošas AAL 2.klases apliecības darbam ar
AAL – 2;

 nekorekta iepirkto un izlietoto AAL uzskaite – 9;
 tiek lietota normatīviem aktiem neatbilstoša AAL
lietošanas iekārta – 1;
 lietots LR nereģistrēts AAL – 6;
 kultūraugam nereģistrēts lietojums – 3;
 AAL lietots publiskā vietā neievērojot prasības -1;
 nav ievērots noteiktais vēja ātrums – 3;
 AAL nonācis apstrādātā lauka blakus teritorijā - 7;



nav ievērota marķējuma tekstā noteiktā 5 metru aizsargjosla
un kā rezultātā AAL nonācis blakus teritorijā -1;

 gar virszemes ūdensobjektu nav ievērota 10 m aizsargjosla -
26;

 nav ievērota AAL marķējumā noteiktā prasība (AAL lietots 
ziedošā laukā dienas laikā) -1;

 nav ievērota AAL marķējumā noteiktā prasība (attiecībā uz 
ūdensobjektiem - ievērot 15 vai 20 m, u.c. metru 
aizsargjoslu) - 4;

 AAL lietots ĪADT – 1.



Informācija par 
saņemtajiem 
ziņojumiem par 
iespējamiem 
normatīvo aktu 
pārkāpumiem 
augu 
aizsardzības 
līdzekļu 
lietošanas jomā:

Gads Ziņojumu
skaits kopā

t.sk., gadījumi, kad konstatēti
būtiski pārkāpumi

2016 64 11

2017 59 8

2018 60 7

2019 106 27

2020 198 41

2021 101 17



Integrētā augu aizsardzība 



Kaitīgo organismu monitorings

3544 lauka novērojumi:

• 36 kultūraugi, 

• 179 kaitēkļi, slimības

Iesaiste LLU ZI «Agrihort» 
pētījumā«Kāpostu cekulkodes un citu 
krustziežu dārzeņu kaitēkļu fenoloģija»

2021.-2023.gadam 
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http://noverojumi.vaad.gov.lv/

www.laapc.lv -> Zinātniskie pētījumi



IAA informatīvie materiāli un 
semināri
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• IAA mājas lapas satura pilnveide

• Informatīvais materiāls lauksaimniekiem “Integrētā 
augu audzēšana 2022”

• Raksti žurnālos «Saimnieks», «Agrotops», «Dārza 
Pasaule», «Ievas Dārzs», «Dārzs un Drava», 
«Biškopis», «Bioloģiski»

• Semināri visā Latvijā (attālināti, vasarā – lauka 
dienas klātienē)



Komunikācijas aktivitātes 2021. gadā
«Misija Agronoms» KAMPAŅAS REZULTĀTS

6 video sērijas
Sasniegtā auditorija 
417 223

9 preses relīzes, 
134 publikācijas
Sasniegtā auditorija 
4 312 148

Mediju 
attiecības

Instagram profils
Sasniegtā auditorija 

147 146

Tīmekļvietne Infografikas/bukleti 

Atklāšanas 
diskusija

Sasniegtā 
auditorija 
1959

Aptaujas
Sākumā un 
noslēdzoties
Kopā: 1529



2022. gada aktualitātes: 

• Turpināsim aktīvu komunikāciju ar lauksaimniekiem un sabiedrību 
sniedzot informāciju par veiktajām pārbaudēm, drošu augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu un integrēto augu aizsardzību

• Gatavošanās jaunajam KLP periodam/LIZ pārvaldības sistēmas 
izstrāde

• Sadarbībā ar CSP tiks veikts apsekojums par kultūraugos lietotajiem 
augu aizsardzības līdzekļiem (labība, rapsis, pākšaugi)

• Eiropas Savienības AAL ilgtspējīgas lietošanas likumdošanas 
pārskatīšana



Jautājumi:

• Rudenī MUCF sanāksmē izskanēja ka zemeņu un aveņu audzēšana zem 
augstajiem segumiem tiek uzskatīta par audzēšanu atklātā laukā. 
Audzētāji, manuprāt loģiski, uzskata ka tuneļi ir segto platību paveids. 
Tātad vajadzētu darīt zināmu audzētājiem, kā pareizi izvēlēties AAL 
lietošanai zem augstajiem tuneļiem.

• Šobrīd sabiedrībā vērojama pastiprināta, saasināta uzmanība 
lauksaimniekiem ikdienišķās situācijās, kad miglotājs dodas uz lauka. Ir 
fiksētas daudzas situācijas, kad vienas un tās pašas personas zvana un 
sūdzas par miglotāja ierašanos uz lauka. Protams, VAAD inspektoriem ir 
jāizvērtē iesnieguma pamatotība, taču, ja vairākkārtīgi sūdzība ir bez 
pamata, vai nebūtu jāparedz arī zvanītāja atbildība- VAAD inspektora 
darba apmaksas, laboratorijas analīžu izmaksu kompensācija.

• Ar kādām būtiskām izmaiņām lauksaimniekiem jārēķinās 2022. gadā? 

• Kādi regulējumi attiecībā uz aizsargjoslām ir kaimiņvalstīs?

• Kāds ir VAAD skatījums uz Ridomil GoldR (bez mankoceba) lietošanas 
atļauju?



Jautājumi: 
• Vai varat sniegt plašāku skaidrojumu par glifosāta iespējamo lietošanu nākotnē vai 

lauksaimnieki to drīkstēs turpināt lietot? To ir būtiski zināt, pirms lauksaimnieki veic 
lielas investīcijās tiešās sējas sējmašīnās.

• Vai VAAD un ZM ir gatava virzīt grozījumus normatīvajos aktos un noteikt finansiālo 
izdevumu segšanas kārtību nepamatotu VAAD inspektoru izsaukumu gadījumā? 
Piemēram, kā tas ir ar nepamatotu ātrās palīdzības izsaukšanu.

• Kā VAAD pašlaik vērtē aizsargjoslu ievērošanas prasības attiecībā uz AAL un 
minerālmēsliem vai nebūtu jānosaka,  ka sodīt drīkst tikai tādā gadījumā, ja atliekvielas ir 
konstatētas nevis uzreiz pirmajā aizsargjoslas metrā, bet aiz aizsargjoslas teritorijas, 
piemēram, uz krots vai grāvja nogāzes?

• Kā rīkoties, ja aizsargjoslā tiek atrast AAL, kas attiecīgajā laukā nav lietots 3 gadus, tāpat 
netiek atrasta arī neviena lietotā darbīgo viela, attiecīgo AAL nelietošanu apliecina arī 
lauku vēstures?

• Vai Latvijā ir reģistrēti sistēmas iedarbības insekticīdi timotiņa laukiem? Ja nav, kādas ir 
iespējas tos lauksaimniekam ievest no citām ES valstīm?

• Vai Latvijā ir reģistrēti sistēmas iedarbības insekticīdi sarkanajam āboliņam, ja tos lieto 
pumpurošanas fāzē? Ja nav, kādas ir iespējas tos lauksaimniekam ievest no citām ES 
valstīm?



Valsts Noteiktās aizsargjoslas

Lietuva  2 m – līdz ceļmalai, dzīvojamām, sabiedriskajām, atpūtas vietām;
 5 m – izmantojot AAL lietošanas iekārtu ar ventilatoru;
 10 m – ja riska novērtējuma rezultāti to nosaka, atspoguļo AAL marķējumā.

Somija Lauksaimnieka un zemes īpašnieka savstarpējā vienošanās.

Dānija Nav īpašu ierobežojumu attiecībā uz apdzīvotām vietām, izņemot gadījumus, kad riska novērtējuma rezultāti nosaka
prasību ierobežot konkrēta produkta lietojumu.

Polija Nav īpašu ierobežojumu attiecībā uz AAL uz apdzīvotām vietām. Ir noteikumi, kas nosaka attālumu līdz:
 bišu dravām – 20 m;
 koplietošanas ceļiem – 3 m;
 Ūdenim un nelauksaimnieciskām zemēm (1 m – kultūraugi, 3 m – augļu dārzi).



Paldies par uzmanību!
www.vaad.gov.lv

http://noverojumi.vaad.gov.lv/ 
misijaagronoms.lv


