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INNVIGO ir Polijas specializētās lauksaimniecības ķīmijas ražotājs. Paralēli intensīvajai attīstībai vietējā vidē  
INNVIGO ienāk arī ārvalstu tirgos — gan Eiropas, gan tālākos, piemēram, Austrumu tirgos. Esam veiksmīgi ievie-
suši savus produktus visaptverošai rapša un graudaugu aizsardzībai Čehijā, Slovākijā, Rumānijā, Ukrainā, Ungārijā 
un tagad arī Baltijas valstīs. Veicam pārdošanu kopumā 15 valstīs un strādājam, lai paplašinātu noieta tirgus 
dažādās pasaules daļās. Arvien drosmīgāk konkurējam ar lielākajiem ķīmiskajiem koncerniem un iegūstam va-
došās pozīcijas pārdošanas reitingos.

Uzņēmums koncentrējas uz augstākās kvalitātes produktiem, kas pasargā kultūraugus un palielina ražu, sau-
dzējot dabisko vidi. Nosaukums INNVIGO atspoguļo mūsu pieeju uzņēmējdarbības attīstībai: mūs raksturo novato-
risms, enerģija, aizrautība un entuziasms. Lauksaimniecības izpratne, novatoriska pieeja problēmu risināšanai un 
jaunu risinājumu meklēšana, lai uzlabotu produktu kvalitāti, ir galvenais, kas raksturo INNVIGO. Uzņēmums ir cilvēki. 
Tāpēc mūsu komandā ir vislabākie speciālisti, kuri savu profesionālo pieredzi ir guvuši plaši pazīstamos poļu un 
starptautiskos uzņēmumos. Īstenojam savu misiju un vīziju saskaņā ar mūsu noteikumiem un vērtībām. Esam entu-
ziastu komanda, kas pieliek visas pūles, lai nodrošinātu saviem klientiem vislabāko apkalpošanu un veicinātu dinami-
sku mūsu uzņēmuma attīstību. Ikdienas saskarsme, savstarpēja uzklausīšana, ideju, zināšanu un pieredzes apmaiņa 
ir mūsu darbības pamatā. Katram no mums ir unikālas zināšanas un profesionālā pieredze. Kopā veidojam stabilu 
pamatu turpmākai dinamiskai izaugsmei. Uzņēmums ir cilvēki. Kopā veidojam unikālu vērtību — INNVIGO. 

Mūsu misija - nodrošināt uzticamus un novatoriskus risinājumus kultūraugu aizsardzībai un augu apgādei ar 
barības vielām, piedāvājot profesionālu atbalstu un ekspertu padomus. Izstrādājot un īstenojot vislabākos risināju-
mus saviem klientiem, tiecamies pēc iespējas efektīvāk izmantot zināšanas un tehnoloģijas, kas ir attīstītas valstīs, 
kurās darbojamies.

Vīzija — INNVIGO 2025
INNVIGO ir poļu uzņēmums, kas darbojas pasaules vissvarīgākajos lauksaimniecības tirgos. Esam viens no pie-
ciem vadošajiem augsto tehnoloģiju lauksaimniecības ķīmijas piegādātājiem visos tirgos, kuros darbojamies.  
Izstrādājam novatoriskus lauksaimniecības risinājumus, it īpaši atbalstot zinātnisko pētniecību un izglītības nozari.

Mūsu vērtības
Ticam, ka dots devējam atdodas divtik. Zinām, ka precizitāte un uzticamība ir pamatvērtības jebkura uzņēmuma 
veidošanā, tāpēc, pamatojoties uz savstarpīguma principu, uzskatām, ka klienti, ar kuriem mums ir prieks sadar-
boties, novērtēs to.

• Mums ir svarīga mūsu biznesa partneru attīstība, cienām viņu laiku un kapitālu
• Ņemam vērā klientu vajadzības — uzmanīgi klausāmies viņos un iesakām vislabākos risinājumus
• Pievēršam uzmanību taustāmu rezultātu sasniegšanai saskaņā ar uzņēmējdarbības ētiku un cieņu pret citiem
• Pastāvīgi meklējam jaunus, labākus un efektīvākus risinājumus
• Apvienojam radošumu, ātrumu un efektivitāti ar vislabākajiem standartiem un vadības kultūru.

Ceram, ka katalogs tuvinās jums mūsu piedāvājumu un mudinās izvēlēties mūsu piedāvātos risinājumus. Jo, kā 
rāda mūsu pieredze: labiem risinājumiem nav jābūt dārgiem.

Vēlam augstu ražīgumu un aicinām uz sadarbību

ATKLĀJIET INNVIGO PASAULI 

www.innvigo.com
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SATURS

Dāgs Rostoks
Baltijas valstu grupas direktors
Mob.tālr.: +371 29166649
E-pasts: dags.rostoks@innvigo.com

Vineta Luka-Indāne
Mārketinga vadītāja Baltijā
Mob.tālr.: +371 26442529
E-pasts: vineta.luka-indane@innvigo.com

Renārs Kunigs-Salaks
Biznesa klientu menedžeris Latvijā
Mob.tālr.: +371 29165205
E-pasts: renars.kunigs@innvigo.com

Kontakti
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Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un  informāciju par AAL.

Vispārīgā informācija un iedarbība
Herbicīds satur darbīgo vielu, kas pieder 
augšanas un attīstības inhibitoru grupai, ko 
sauc par mākslīgajiem auksīniem vai māks-
līgiem augšanas regulatoriem. Augā tas 
traucē šūnu dalīšanās procesu. Līdzeklis tiek 
uzņemts ar lapām un pēc tam ātri pārvietots 
pa visu augu, izraisot deformāciju un aug-
šanas kavēšanu, beigās izraisot visa auga 
bojāeju. Pirmās līdzekļa iedarbības pazīmes 
uz nezālēm ir redzamas pēc 2–3 dienām. 
Nezāļu iznīkšana notiek pēc 5–10 dienām. 
Līdzeklis apkaro ķeraiņu madaru katrā tās 
attīstības posmā. Līdzeklis jāizmanto labos 
laika apstākļos intensīvas nezāļu augšanas 
periodos.
Ļoti laba (efektivitāte >95%) 0.6 L/ha: Tī-
ruma naudulis (Thlaspe arvense), Dārza 
vējgriķis (Polygonum convolvulus).
Ļoti laba (efektivitāte >95%) 1.0 L/ha: Tī-
ruma naudulis (Thlaspe arvense), Dārza 
vējgriķis (Polygonum convolvulus), Ķeraiņu 

madara (Galium aparine), Parastā virza 
(Stelaria media).
Laba (efektivitāte 85-94.9%) 0.6 L/ha: 
Ķeraiņu madara (Galium aparine), Parastā 
virza (Stelaria media), Parastā rudzupuķe 
(Centaurea cyanus), Ganu plikstiņš (Capsella 
bursa-pastoris).
Laba (efektivitāte 85-94.9%) 1.0 L/ha: Pa-
rastā rudzupuķe (Centaurea cyanus), Ganu 
plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), Tīruma 
kumelīte (Matricaria inodora), Sārtā panātre 
(Lamium purpureum), Tīruma vijolīte (Viola 
arvensis), Asais aklis (Galeopsis tetrahit), 
Persijas veronika (Veronica persica).
Vidēja (efektivitāte 70-84.9%) 0.6 L/ha: Tī-
ruma kumelīte (Matricaria inodora), Sārtā 
panātre (Lamium purpureum), Tīruma vi-
jolīte (Viola arvensis), Asais aklis (Galeopsis 
tetrahit).
Vidēja (efektivitāte 70-84.9%) 1.0 L/ha: 
Rapsis sārņaugs (Brassica napus).

Zema (efektivitāte 50-69.9%) 0.6 L/ha: 
Persijas veronika (Veronica persica), Rapsis 
sārņaugs (Brassica napus).

Kaitīgais organisms:
Īsmūža divdīgļlapju nezāles.

Preparāta deva: 0.6-1.0 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar 
kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mez-
glu stadijai (AS 24-32).

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

HERBISTAR  200 EC

Darba šķidruma patēriņš: 200-300 L/ha.

Pēckultūras
Veģetācijas periodā preparāts HERBIS-
TAR 200 EC augsnē sadalās līdz tādam 
līmenim, kas nerada draudus pēckultūrām 
augsekā, izņemot sakņu un bumbuļu dār-
zeņus.

Piesardzības pasākumi un izmantošanas 
noteikumi

• Preparāts vislabāk ierobežo nezāles 
+15–20 °C temperatūrā.

• Apstrādes laikā un līdz 5 dienām pēc 
apstrādes minimālā dienas temperatū-
ra nedrīkst būt zemāka par +8 °C.

• Preparāta efektivitāti var samazināt lie-
tus 1 stundas laikā pēc apstrādes.

• Deva jāpielāgo lauka esošo nezāļu un 
nezāļu sugu attīstības fāzei. Pielietojiet 
mazāku devu nezālēm agrīnās attīstī-
bas fāzēs un, ja nezāļu ir mazāk, savu-

kārt augstāko no ieteicamajām devām 
pielietojiet tad, kad nezāles ir attīstīju-
šās, lielas nezāļu invāzijas gadījumā 
ar tīruma vijolīti, sārto panātri, tīruma 
kumelīti, sārņaugu-rapsi.

• Preparātu nelietot:
 - augiem, ko novājinājušas vai bojāju-
šas salnas, slimības vai kaitēkļi.
 - temperatūrā, kas augstāka par 
+22 °C.

HERBICĪDS

HERBISTAR 200 EC Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas 
kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos. 

Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l

1 L        5 L  

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle
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Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un  informāciju par AAL.

Nezāļu ierobežošana

HERBOS 110 EC efektivitāte ar devu  
0.7  L/ha, ziemas kvieši, ziemas mieži,  
ziemas tritikāle.
Laba (efektivitāte 85-94.9%): Peļastīšu 
lapsaste (Alopecurus myosuroides).
Vidēja (efektivitāte 70-84.9%): Parastā  
rudzusmilga (Apera spicaventi).

Herbos 110 EC efektivitāte ar devu  
0.7 L/ha, vasaras kvieši, vasaras mieži.
Ļoti laba (efektivitāte >95%): Parastā gaiļ-
sāre (Echinochloa crusgalli).
Laba (efektivitāte 85-94.9%): Vējauza 
(Avena fatua).

Kaitīgais organisms:
Parastā rudzusmilga, vējauza un citas 
viendīgļlapju nezāles.

Preparāta deva: 0.7 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsāko-
ties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cero-
šanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai 
(AS 20-31), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to 
cerošanas beigām.

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Parastā rudzusmilga, vējauza un citas 
viendīgļlapju nezāles.

Preparāta deva: 0.7 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus,  sākot ar kultūrau-
ga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla 
stadijai (AS 20-31), nezāļu 2 lapu stadijā 
līdz to cerošanas beigām.

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

HERBOS 110 EC

HERBICĪDS

HERBOS 100 OD Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas 
kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos.

Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 110 g/l

0,5 L  1 L  5 L 

Vasaras kvieši, vasaras miežiZiemas kvieši, mieži, tritikāle

Darba šķidruma patēriņš: 200-300 L/ha.

Pēckultūras
Produkts sadalās veģetācijas periodā, 
neradot draudus pēckultūrām. Ja nepie-
ciešams iepriekš likvidēt sējumu, kas ap-
strādāta ar produktu Herbos 110 EC (piem. 
sals, slimības vai kaitēkļu izraisīto augu 
bojājumu dēļ), pēc augsnes pirms sējas 
sagatavošanas var audzēt visus augus.

Lietošanas norādījumi
Ilgstošs sausums samazina produkta 
efektivitāti. Tādos apstākļos, apstrādi jāveic 
pēc iespējas vēlās vakara stundās
Produktu nelietot:

• augiem, ko novājinājušas vai bojājušas 
slimības, kaitēkļi vai sals,

• salnu laikā,
• graudaugiem ar tauriņziežu pasēju,
• ja gaidāmas spēcīgs lietus.
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Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un  informāciju par AAL.

MAJOR 300 SL efektivitāte ziemas rapša  
sējumos ar devu 0.3-0.4 L/ha.
Ļoti laba (efektivitāte >95%): lauka ilzīte (An-
themis arvensis), tīruma kumelīte (Matricaria 
inodora); 
Laba (efektivitāte 85-94.9%): tīruma usne 
(Cirsium arvense), parastā rudzupuķe (Cen-
taurea cyanus). 

MAJOR 300 SL efektivitāte ziemas kviešu 
sējumos ar devu 0.3L/ha.
Laba (efektivitāte 85-94.9%): lauka ilzīte (An-
themis arvensis), tīruma kumelīte (Matricaria 
inodora), parastā rudzupuķe (Centaurea cya-
nus), ārstniecības kumelīte (Matricaria recuti-
ta), melnā naktene (Solanum nigrum), īsstaru 
sīkgalvīte (Galinsonga parviflora);.
Vidēja (efektivitāte 70-84.9%): tīruma usne 
(Cirsium arvense).

MAJOR 300 SL efektivitāte ziemas kviešu 
sējumos ar devu 0.4 L/ha.
Laba (efektivitāte 85-94.9%): lauka ilzīte (An-
themis arvensis), tīruma kumelīte (Matricaria 
inodora), parastā rudzupuķe (Centaurea cya-
nus), ārstniecības kumelīte (Matricaria recuti-
ta), melnā naktene (Solanum nigrum), īsstaru 
sīkgalvīte (Galinsonga parviflora),  tīruma usne 
(Cirsium arvense);
Vāja (efektivitāte 50-69.9%): ārstniecības 
matuzāle (Fumaria officinalis).

MAJOR 300 SL efektivitāte cukurbiešu  
sējumos ar devu 3x 0.2 L/ha, 0.3 L/ha un 
0.4 L/ha.
Ļoti laba (efektivitāte >95%): lauka ilzīte (An-
themis arvensis), tīruma kumelīte (Matricaria 
inodora), parastā rudzupuķe (Centaurea cya-
nus), ārstniecības kumelīte (Matricaria recuti-
ta), īsstaru sīkgalvīte (Galinsonga parviflora), 
dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus);.
Vidēja (efektivitāte 85-94.9%): tīruma usne 
(Cirsium arvense).

Kaitīgais organisms:
Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju  
nezāles.
Preparāta deva: 0.3-0.4 L/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes:
Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties 
veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas 
sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju  
nezāles.
Preparāta deva: 0.3-0.4 L/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes:
Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties 
veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāju pa-
garināšanās sākumu līdz ziedpumpuru vei-
došanās sākumam (AS 30-50).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju  
nezāles.
Preparāta deva: 0.3-0.4 L/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga  
divām lapām līdz četru lapu stadijai  
(AS 12-14).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Preparāta deva: 0.2L/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrau-
ga divām lapām līdz četru lapu stadijai  
(AS 12-14), atkārtoti, kad sadīgušas jaunas 
nezāles.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3

Darba šķidruma patēriņš: 200-300 L/ha.

Pēckultūras:
Pēc to augu novākšanas, kas apstrādāti ar 
MAJOR 300 SL, tajā pašā veģetācijas sezo-
nā nesēt pākšaugus (zirņus, pupas, vīķus, 
lucernu utt.) un nakteņu dzimtas augus (kar-
tupeļus utt.).
Kā pēckultūras tā paša kalendārā gada ru-
denī var izmantot graudaugus un rapsi vai 
citus augus, kuriem ieteicams lietot klopiralī-
du saturošus līdzekļus.

MAJOR 300 SL

HERBICĪDS

MAJOR 300 SL selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu iero-
bežošanai ziemas rapša, ziemas kviešu un cukurbiešu sējumos.

Darbīgā viela: klopiralīds, 300 g/l

0,25 L  1 L  5L  

Ziemas kvieši

Ziemas rapsis

Cukurbietes
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Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un  informāciju par AAL.

Nezāļu ierobežošana
Rassel 100 SC efektivitāte ar devu 
0.05 L/ha.
Ļoti laba (efektivitāte >95%): rapsis -  
sārņaugs (Brassica napus), tīruma kume-
līte (Tripleurospermum  inodorum), parastā 
virza (Stellaria media), tīruma naudulis 
(Thlaspi arvense), ganu plikstiņš (Capsella 
bursa-pastori), ārstniecības kumelīte (Mat-
ricaria recutita);
Laba (efektivitāte 85-94.9%): ķeraiņu ma-
dara (Galium aparine), efejlapu veronika 
(Veronica hederifolia), zīda magone (Pap-
ver rhoeas); 
Vidēja (efektivitāte 70-84.9%): parastā  
rudzupuķe (Centaurea cyanus); 
Vāja (efektivitāte 50-69.9%): persijas  
veronika (Veronica persica), skaujošā pa-
nātre (Lamium amplexicaule), tīruma vijo-
līte (Viola arvensis). 

Kaitīgais organisms:
Īsmūža divdīgļlapju nezāles.

Preparāta deva: 0,05 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, pavasarī atsāko-
ties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cero-
šanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai 
(AS 21-31).

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Īsmūža divdīgļlapju nezāles.

Preparāta deva: 0,05 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, pavasarī atsāko-
ties veģetācijai, sākot ar kultūrauga čet-
riem sāndzinumiem līdz pirmā mezgla 
stadijai (AS 24-31).

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

RASSEL 100 SC

HERBICĪDS

RASSEL 100 SC selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas 
kviešu un ziemas tritikāles sējumos.

Darbīgā viela: florasulams 100 g/l

0,25 L  1 L

Ziemas kvieši Ziemas tritikāle 

Darba šķidruma patēriņš: 200-300 L/ha.

Pēckultūras
Nepastāv ierobežojumi pēckultūras izvēlē 
pēc Rassel 100 SC lietošanas. Ja sējums 
kādu apstākļu dēļ gājis bojā, tad jāveic  
aršana un pēc 30 dienām var audzēt  
vasarāju graudaugus un kukurūzu.

Lietošanas norādījumi
Produktu nelietot:

• slimību un kaitēkļu bojātiem augiem;
• ziemas kviešu un ziemas tritikāles sē-
jumos ar pākšaugu pasēju;

• temperatūrā, kas zemāka par +4 °C un 
augstāka par +25 °C;

• salnu periodā un sausuma periodā.
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Nezāļu ierobežošana
Yodo 100 OD efektivitāte ar devu 0.1 L/ha+ 
palīgviela, kura satur dietil-mefenfiru: 
Ļoti laba efektivitāte (>95%): lauku ilzīte  
(Anthemis arvensis), tīruma kumelīte (Mat-
ricaria inodora), parastā virza (Stellaria 
media), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), 
ganu plikstiņš  (Capsella bursa-pastoris), 
Laba efektivitāte (85-94.9%): parastā  
rudzusmilga (Avena spica-venti), rapsis 
sārņaugs (Brasica napus), ķeraiņu madara 
(Galium aparine), sārtā panātre (Lamium 
purpureum), zīda magone (Papaver rhoe-
as), sīkā gandrene (Geranium pussilum), 
tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), 
skaujošā panātre (Lamium amplexicaule), 
efejlapu veronika (Veronica hederifolia);
Vidēja efektivitāte (70-84.9%): persijas 
veonika (Veronica persica), tīruma vijolīte 
(Viola arvensis); 
Vāja efektivitāte (50-69.9%): peļastīšu 
lapsaste (Alopecurus myosuroides), tīruma 
veronika (Veronica arvensis).

Kaitīgais organisms:
Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža vien-
dīgļlapju nezāles.

Preparāta deva: 0.1 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus pavasarī atjau-
nojoties veģetācijai, sākot ar cerošanas 
sākumu līdz stiebrošanas sākumam   
(AS 20-30). Darba šķidrumam obligāti jā-
pievieno palīgviela, kas satur dietilmefen-
firu 0.1 L/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža vien-
dīgļlapju nezāles.

Preparāta deva: 0.1 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus pavasarī atjau-
nojoties veģetācijai, sākot ar cerošanas 
sākumu līdz stiebrošanas sākumam   
(AS 20-30). Darba šķidrumam obligāti jā-
pievieno palīgviela, kas satur dietilmefen-
firu 0.1 L/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

YODO 100 OD

HERBICĪDS

YODO 100 OD selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju ne-
zāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos. 

Darbīgā viela: nātrija metil-jodosulfurons, 100 g/l

0,25 L  1 L

Ziemas kvieši, rudzi Ziemas tritikāle 

Darba šķidruma patēriņš: 200-300 L/ha.

Pēckultūras
Nepastāv ierobežojumi pēckultūras izvēlē 
pēc Yodo 100 OD lietošanas. 

Lietošanas norādījumi
Produktu nelietot:

• augiem, ko novājinājušas vai bojājušas 
slimības, kaitēkļi vai sals,

• salnu laikā,
• graudaugiem ar tauriņziežu pasēju,
• ja gaidāmas spēcīgs lietus.
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Nezāļu ierobežošana 
Zorro 300 SL efektivitāte ar devu 
0.078 L/ha - ziemas rapsis BBCH 
30–50.

Ļoti laba efektivitāte (>95%): lauku 
ilzīte (Anthemis arvensis), tīruma ku-
melīte (Matricaria inodora); 
Laba efektivitāte (85-94.9%): ķeraiņu 
madara (Galium aparine), tīruma usne 
(Cirsium arvense), parastā rudzupuķe 
(Cyanus segetum), ārstniecības kume-
līte (Matricaria recutita), 
Vāja efektivitāte (50-69.9%): parastā 
virza (Stellaria media), zīda magone 
(Papaver rhoeas), sārtā panātre (La-
mium purpureum).  

Kaitīgais organisms:
Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļ-
lapju nezāles.

Preparāta deva: 0.078 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus pavasarī atjau-
nojoties veģetācijai, sākot ar kultūrau-
ga stublāja pagarināšanās sākumu līdz 
ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 
30-50).

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

ZORRO 300 SL

HERBICĪDS

ZORRO 300 SL selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgu divdīgļlapju nezāļu iero-
bežošanai ziemas rapša sējumos.

Darbīgā viela: piklorams, 300 g/l

0,25 L  1 L

Lietošanas norādījumi
Produktu nelietot:

• mitriem augiem un tādiem, ko  
bojājušas slimības un kaitēkļi,

• gaisa temperatūrā zem 8 °C un 
virs 25 °C,

• pārmērīga sausuma laikā,
• pēc nakts salnām un pirms gaidā-
majām salnām.

Piezīmes:
1. Sala apstākļi vai zema temperatūra, 

kas iestājas dažas dienas pēc apstrā-
des, var izraisīt pārejošu fitotoksicitāti, 
kas parādās pēc apstrādes pavasarī: 
ziedlapiņas pēc ziedu izziedēšanas 
nenokrīt. Šie simptomi rapša ražu ne-
ietekmē.

2. Līdzekli nedrīkst izmantot, ja vidējā 
diennakts temperatūra ir zemāka par 
+ 8 °C. 

3. Līdzeklis iekļūst augā 2 stundu laikā 
pēc lietošanas. Lietus nokrišņi pēc šī 
laika posma līdzekļa iedarbību neie-
tekmē.

Darba šķidruma patēriņš: 
200-300 L/ha. 

Pēckultūras
Nepastāv ierobežojumi pēckultūras izvēlē 
pēc Zorro 300 SL lietošanas.

Ziemas rapsis
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Kaitīgais organisms:
Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria 
tritici), kviešu lapu dzeltenplankumainī-
ba (Pyrenophora tritici-repentis), brūna 
rūsa (Puccinia recondita).

Preparāta deva: 1,0 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidznāt sējumus, parādoties slimību 
pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga 
stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas  
vidum (AS 30-65).

Nogaidīšanas laiks dienās: 35
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1
  

Kaitīgais organisms:
Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenop-
hora teres), pundurrūsa (Puccinia hor-
dei), stiebrzāļu gredzenplankumainība 
(Rhynchosporium secalis). 

Preparāta deva: 1,0 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, parādoties slimī-
bu pirmajām pazīmēm, sākot ar kultū-
rauga stiebrošanas sākumu līdz vārpo-
šanas beigām  (AS 30-59)

Nogaidīšanas laiks dienās: 35
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Krustziežu sauspalnkumainība (Alter-
naria brassicae), pelēkā puve (Botrytis 
cinerea). 

Preparāta deva: 1,0 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību 
pirmajām pazīmēm, sākot ar dzelteno 
pumpuru stadiju līdz pāksteņu veidošanās 
sākumam (AS 59-71).

Nogaidīšanas laiks dienās: 35

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 

Preparāta deva: 1,0 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus profilaktiski 
slimības attīstībai labvēlīgos apstāk-
ļos, sākot ar dzelteno pumpuru sta-
diju līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas 
(AS 59-65).

Nogaidīšanas laiks dienās: 35
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Darba šķidruma daudzums: 
200-300 L/ha.

BOLID 250 SE 

FUNGICĪDS

BOLID 200 SE sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles, vasaras 
miežu un ziemas rapša sējumos.

Darbīgā viela: azoksistrobīns 250 g/l

0,25 L  1 L  5L  

Ziemas kvieši, 
ziemas tritikāle

Vasaras mieži

Ziemas rapsis

Ziemas rapsis
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DELMETROS 100 SC / KORON 100 SC 

INSEKTICĪDS

DELMETROS 100 SC pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras miežu un 
ziemas rapša sējumos, kartupeļu un galviņkāpostu stādījumos.

Darbīgā viela: deltametrīns – 100 g/l

0,1  L       1  L

DELMETROS 100 SC efektivitāte kai-
tēkļu ierobežošanā ar devu 0.05 L/ha:
Efektivitāte 80-90% - Oulema spp., 
Leptinotarsa decemlineata;
Efektivitāte 60-70% - Psylloides chry-
socephala, Meligethes aeneus, Ceutor-
hynchus assimilis, Dasineura brassicae.

Kaitīgais organisms:
Rapša stublāju spradzis (Psylliodes 
chrysocephala), krustziežu spīdulis (Me-
ligethes aeneus), krustziežu sēklu sme-
cernieks (Ceuthorhynchus assimilis), 
krustziežu pāksteņu pangodiņš (Dasine-
ura brassicae).

Preparāta deva: 0,05 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt kaitēklim parādoties

Nogaidīšanas laiks dienās: 45
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1
  

Kaitīgais organisms:
Labību lapgrauži (Oulema spp.)

Preparāta deva: 0,05 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt kaitēklim parādoties

Nogaidīšanas laiks dienās: 30
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Labību lapgrauži (Oulema spp.)

Preparāta deva: 0,05 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt kaitēklim parādoties

Nogaidīšanas laiks dienās: 30

Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Kaitīgais organisms:
Kartupeļu lapgrauzis
(Leptinotarsa decemlineata)

Preparāta deva: 0,05 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt kaitēklim parādoties

Nogaidīšanas laiks dienās: 7
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1                    

Kaitīgais organisms:
Kāpostu baltenis (Pieris brassicae),  
rāceņu baltenis (Pieris rapae), kāpostu 
pūcīte (Mamestra brassicae), kāpostu 
laputs (Brevicoryne brassicae).

Preparāta deva: 0,05 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, 
piezīmes:
Apsmidzināt kaitēklim parādoties

Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Darba šķidruma daudzums: ziemas  
kvieši, vasaras mieži, kartupeļi,  
ziemas rapsis - 200-400 L/ha,  
galviņkāposti 600 L/ha.

Ziemas kvieši

Vasaras mieži

Kartupeļi

Ziemas rapsis
Galviņkāposti
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MEPIK 300 SL 

AUGU AUGŠANAS REGULATORS

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, ziemas tritikāles un ziemas rapša sējumos. 

Darbīgā viela: mepikvāta hlorīds, 300g/l

1 L    5 L    10 L

Preparāta deva: 0,8–1,3 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 
stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebrie-
šanas karoglapas makstī fāzes beigām 
(AS 30-49).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Preparāta deva: 0,8–1,0 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 
stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebrie-
šanas karoglapas makstī fāzes beigām 
(AS 30-49).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Preparāta deva: 0,6–0,7 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultū-
rauga stublāja pagarināšanās sākumu 
līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam  
(AS 30-50).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Ziemas kvieši Ziemas tritikāle Ziemas rapsis

Ieteicamais ūdens daudzums: 200-300 L/ha
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NEXA 500 EC 

AUGU AUGŠANAS REGULATORS

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 500 g/l

1  L       5  L

Lietošanas nosacījumi un  
piesardzības pasākumi 
1. Produkta darbībai labvēlīgi apstākļi: tem-

peratūra apm. 10-15 °C, intensīva saules 
gaisma, skaidrs vai nedaudz mākoņains 
laiks, sauss, aktīvi augošs sējums.

2. Produkta lietošana mākoņainos, mitros 
laika apstākļos, temperatūrā zem 50 °C,  
sliktos augu augšanas apstākļos var  
ietekmēt apstrādes efektivitāti. 

3. Produktu nelietot:
• augiem, kas pakļauti nelabvēlīgiem  

vides faktoriem, tostarp:
 - pārmērīgs zemes mitrums,
 - sals,
 - sausums,
 - lielas temperatūras svārstības  
diena - nakts, 

 - slimības vai kaitēkļi,
• lēni augošiem augiem, piem. ilgstoša  

sausuma, karstuma periodā vai  
nepietiekamas mēslošanas gadījumā.

4. Lietošana kopā ar citiem produktiem 
augšanai un attīstībai nelabvēlīgos ap- 
stākļos var palielināt fitotoksiskuma risku.

 

Preparāta deva: 0.2 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrau-
ga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas ka-
roglapas stadijai (AS 30-39).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Preparāta deva: 0.15 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga  
cerošanas beigām līdz trešā mezgla sta-
dijai (AS 29-33) un nākamā apstrāde 
pēc 7-25 dienām, sākot ar trešā mezgla 
stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai  
(AS 33-39).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 2
  

Preparāta deva: 0.15 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 
cerošanas beigām karoglapas parādīša-
nās stadijai (AS 29-37).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Preparāta deva: 0.15 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrau-
ga cerošanas beigām līdz piecu mezglu 
stadijai (AS 29-35)  un atkārtoti pēc 6-16 
dienām no piecu mezglu stadijas līdz attīs-
tītas karoglapas stadijai (AS 35-39).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 2

Preparāta deva: 0.3 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga  
stiebrošanas sākuma līdz sestā mezgla 
stadijai (AS 30-36).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Preparāta deva: 0.3 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga  
pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas  
parādīšanās stadijai (AS 31- 37).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Preparāta deva: 0.2 L/ha

Apstrādes laiks, norādījumi,  
piezīmes:
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultū-
rauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas  
karoglapas stadijai (AS 30-39).
 
Maksimālais apstrāžu skaits  
sezonā: 1

Ziemas kvieši

Ziemas rudzi

Ziemas tritikāle 

Ziemas mieži 

Vasaras mieži 

Ieteicamais ūdens daudzums: 
200-300 L/ha.

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, ziemas rudzu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un vasaras miežu 
sējumos. 
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Ziemāji - pavasara apstrāde 

2013 21 30 31 32 3926

Sintētiskie auksīni

Major 300 SL 0,3-0,4 L/ha  klopiralīds

Herbistar 200 EC 0,6-1,0 L/ha fluroksipirs

 

Yodo 100 OD 0,1 L/ha  nātrija 
metil-jodosulfurons

Rassel 100 SC 0,05 L/haflorasulams

Enzīmu inhibitori ALS

Herbos 110 EC 0,7 L/haetil-fenoksaprops-P

Enzīmu inhibitori ACC

BBCH

HERBICĪDU TEHNOLOĢIJA GRAUDAUGOS

K3

A

B

O
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FUNGICĪDI UN INSEKTICĪDI GRAUDAUGOS

AUGU AUGŠANAS REGULATORI

Vasarāji  

29 39 5131BBCH 30 37 4932

29 31 59 71-9239BBCH 30 51 61-6937 4532

Bolid 250 SE 1,0 L/haazoksistrobīns

Delmetros 100 SC / Koron 100 SC 0,05 L/hadeltametrīns

Piretroīds 

Strobilurīns 

 Ziemāji

C3

3A

Mepik 300 SL 0,8-1,3 L/ha    mepikvāta hlorīds

Nexa 500 EC 0,15-0,3 L/ha    etil-trineksapaks

Augšanas regulatori
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Rapša aizsardzība pret nezālēm, slimībām un augu augšanas regulēšana pavasarī 

30 61-69 8057BBCH 32 50

HERBICĪDI, FUNGICĪDI UN AUGŠANAS REGULATORI  RAPSĪ

Rapša aizsardzība pret kaitēkļiem pavasarī

30 61-69 8057BBCH 32 50

Neonikotinoīds

Los Ovados 200 SE / Apis 200 SE*acetamiprīds

Piretroīds

Delmetros 100 SC/ Koron 100 SC 0,05 L/hadeltametrīns

Rapša aizsardzība pret kaitēkļiem rudenī

11 18BBCH 1614

Neonikotinoīds

Los Ovados 200 SE / Apis 200 SE*acetamiprīds

Piretroīds

Delmetros 100 SC/ Koron 100 SC 0,05 L/hadeltametrīns

INSEKTICĪDI RAPSĪ

4A

3A

4A

3A

A
Enzīmu inhibitori ACC (herbicīdi)

Jenot Plus* 

0
Sintētiskie auksīni (herbicīdi)

Major 300 SL 0,3-0,4 L/ha  klopiralīds

Zorro 300 SL 0,078 L/ha piklorams

etil-kvizalofops-P

Mepik 300 SL  0,6-0,7 L/hamepikvāta hlorīds

Augšanas regulatori

C3

Bolid 250 SE 1,0 L/ha azoksistrobīns

Strobilurīns (fungicīdi)

*Gaidāma reģistrācija

Los Ovados 200 SE/ Apis 200 SE*acetamiprīds

Kartupeļu aizsardzība pret kaitēkļiem 

30-39 40-49 80-89 95-9760-69BBCH 50-59 91-9370-79

Piretroīds

Delmetros 100 SC/ Koron 100 SC 0,05 L/hadeltametrīns

Neonikotinoīds

INSEKTICĪDI KARTUPEĻOS

4A

3A

10 12 31-38 3919BBCH 14

Major 300 SL 0,3-0,4 L/ha    

HERBICĪDI CUKURBIETĒS

Cukurbiešu aizsardzība pret nezālēn

0

A

Sintētiskie auksīni

Enzīmu inhibitori ACC

Jenot Plus*

klopiralīds

etil-kvizalofops-P

*Gaidāma reģistrācija
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Lauksaimniecības pakalpojumu  
kooperatīvā sabiedrība Latraps
Lietuvas iela 16a,

Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023

Tālr. 63025898, 29256372

www.latraps.lv

Elagro Trade SIA
“Jaunbērzi”, Brankas, Cenu pagasts, 

Jelgavas novads, LV-3042

Tālr. +371 63001712

www.elagrotrade.lv

Baltic Agro SIA
Bauskas iela 58A-13/703, Rīga, LV-1004

Tālr. 67228851, 29254276

www.balticagro.lv

Linas Agro SIA
„Baltijas Ceļš“, Cenu pagasts, 

Ozolnieku novads, LV-3043

Tālr.+371 63084024, info@linasagro.lv

www.linasagro.lv

“VAKS” kooperatīvā sabiedrība
Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201

Tālr. 64221284, 29299583

www.vaks.lv

Scandagra Latvia SIA
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058

Tālr.: 63407196, fakss: 63407197

www.scandarga.lv

 SADARBĪBAS PARTNERI
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Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un  informāciju par AAL.

Dane kontaktowe znajdują się na naszej 
stronie internetowej 
www.innvigo.com/doradcy

Skontaktuj się 
z doradcą
w Twoim regionie

#wybieramINNVIGO

INNVIGO SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 178 
02-486 Warszawa

www.innvigo.comKontaktai:
+371 2644 2529
biuro@innvigo.com

Katru reizi, kad lietojiet augu aizsardzības līdzekli, izlasiet informāciju uz etiķetes.
Pievērsiet uzmanību brīdinājuma paziņojumiem uz etiķetes. Ievērojiet visus drošības
pasākumus. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

Piezīme: Sagatavojiet darba šķidrumu tieši pirms izmantošanas. Lietojot līdzekli maisījumos
ar citiem līdzekļiem, stingri ievērojiet ieteikumus un kontrindikācijas attiecībā uz šo līdzekļu
darba šķidruma sagatavošanu. Augu aizsardzības līdzekļi jālieto atbilstoši drošības
prasībām.


