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Kvalitātes prasības herbicīdu lietošanai latvāņa saaudžu 

ierobežošanā 
 

 

Herbicīdi lietojami latvāņa saaudžu ierobežošanai ievērojot preparātu ražotāju 

(iepakojuma marķējuma teksts) un Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības 

līdzekļu sarakstā noteiktās prasības. 

Katrā konkrētā gadījumā herbicīdu kombināciju un to lietošanas veidu nosaka 

meža iecirkņa vadītājs. 

 

Herbicīdu lietošanas veidi: 

 Agri pavasarī atsākoties veģetācijai latvānim dīgstot, dīgļlapu veidošanās 

stadijā; 

 Agri pavasarī atsākoties veģetācijai, kad lielāko pārziemojošo latvāņu rozešu 

diametrs sasniedzi 20 cm; 

 Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to rozetes sasniedz 20- 25 cm; 

 Latvāņa centrālā dzimuma ziedēšanas laikā, kamēr vēl tur nav izveidojušās 

sēklas; 

 Atsevišķi augošu latvāņu apstrāde ar topikālo metodi. 

Darba šķīduma sagatavošana: 

 Veicama ievērojot Augu aizsardzības likuma, Aizsargjoslu likuma un Ministru 

kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr. 950 „Augu aizsardzības 

līdzekļu lietošanas noteikumi” nosacījumus. 

 Veicama saskaņā ar Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu 

sarakstā un uz konkrētā preparāta iepakojuma marķējuma tekstā atspoguļoto 

informāciju un nosacījumiem. 

 Lietojamās herbicīdu kombinācijas un virsmas aktīvās vielas devas gatavojot 

darba šķīdumu ar patēriņu 200 l ūdens uz hektāra: 

o Nuance 75 WG 15g/ha + Logrāns 20 d.g. 35g/ha + Kontakts 200 ml; 

o Nuance 75 WG 15g/ha + Accurate 200 WG 30g/ha + Kontakts 100 

ml. 

Miglošanas vispārīgie nosacījumi 

 Vēja ātrums nedrīkst pārsniegt 4m/s. 

 Vides temperatūra apstrādes brīdī nevar būt augstāka par 25°C. 

 Apstrādes uzsākšanas brīdī augiem jābūt sausiem. 

 Pēc apstrādes preparātam uz auga jānožūst. 



 Atkarībā no preparāta jānodrošina noteiktais pēcapstrādes: 

o bezlietus periods; 

o nogaidīšanas laiks. 

 Strādājot ar herbicīdiem, obligāti lietojami individuālie aizsardzības līdzekļi 

un ievērojamas darba drošības prasības. 

 Aizliegts piesārņot ūdensteces un ūdenstilpnes ar preparātu vai tā taru.  

 

 

Ar kvalitātes prasībām herbicīdu lietošanai latvāņa saaudžu ierobežošanā iepazinos: 
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