
Atgādne
lauksaimniekiem
Kaimiņu drošībai ir jābūt 
jūsu prioritātei!
Vairums pesticīdu (augu aizsardzības līdzekļi) ir indīgi: tie 
domāti nevēlamu organismu iznīcināšanai, taču var kaitēt arī 
citiem augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem - jūsu kaimiņiem.

Esiet ārkārtīgi uzmanīgi, izmantojot pesticīdus!

BRĪDINIET KAIMIŅUS!

Izmantojot bitēm bīstamus insekticīdus, 
noteikumi* prasa 3 dienas pirms 
izsmidzināšanas brīdināt biškopjus, kas 
ir reģistrējuši bišu stropus 2 km apkārtnē 
no apstrādājamā lauka**. Arī citi 
pesticīdi var kaitēt bitēm, ja nonāk ar 
tām tiešā saskarē, tāpēc iesakām 
neveikt ziedošu lauku apstrādi. Esiet 
atbildīgi un informējiet visus kaimiņus, 
kas dzīvo, strādā vai mācās tuvu 
laukam, kur paredzēta smidzināšana, 
īpaši ģimenes, kurās ir bērni un 
grūtnieces, skolas un bērnudārzus, 
cilvēkus ar veselības problēmām, zirgu 
īpašniekus un arī nereģistrējušos 
biškopjus.

IZPĒTIET informāciju 
par augu aizsardzības 
līdzekļa bīstamajām 
īpašībām un drošu 
lietošanu! 

Vienmēr rūpīgi iepazīstieties ar 
pesticīdu lietošanas instrukcijām 
(marķējumu) un atbildīgi instruējiet 
savus darbiniekus. Likums mudina 
izvēlēties tādus pesticīdus, kas ir 
mazāk kaitīgi videi un veselībai. 
Tāpēc pirms pesticīdu iegādes 
iepazīstieties ar augu aizsardzības 
līdzekļa drošības datu lapu ražotāja 
mājaslapā vai jautājiet pēc tās 
veikalā. Jūs drīkstat lietot tikai tos 
augu aizsardzības līdzekļus, kas ir 
reģistrēti Latvijā, un tikai tām 
kultūrām, kam tie reģistrēti.

* Ministru kabineta noteikumi Nr.950 “Augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi”

** Novietņu reģistrs 
http://�.ldc.gov.lv/lv/registri/novietnu_registrs/
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Ja vējš kļūst stiprāks par 4 m/s (vai 8 m/s, 
ja tehniskie līdzekļi ir īpaši aprīkoti), jums ir 
jāpārtrauc izsmidzināšana. Arī tad, ja vējš 
pilnībā apstājas, var sākties temperatūras 
inversija un izsmidzināmis līdzeklis var nonākt 
kaimiņa laukā! Pārtrauciet smidzināšanu arī 
tad, ja sākas temperatūras inversija! Inversija 
notiek, siltākam gaisam plūstot virs aukstāka 
gaisa virs augsnes virskārtas. Inversijā gaisa 
masas notver mitrumu (jūs redzēsit kā miglu), 
bet var līdzi nest arī piesārņojumu. Inversija 
notiek, siltākam gaisam plūstot virs aukstāka 
gaisa virs augsnes virskārtas. Inversijā gaisa 
masas notver mitrumu (jūs redzēsit kā miglu), 
bet var līdzi nest arī piesārņojumu. Ņemiet 
vērā, ka atkarībā no augsnes īpašībām, arī 
lietus ūdens var izskalot pesticīdus no 
augsnes virskārtas un pārnest uz kaimiņu 
zemēm, un jums tas jānovērš.

STOP! Sākas vējš! STOP! Tuvumā 
pamanāt cilvēkus!
Gan zemes īpašnieks, gan tehnisko 
līdzekļu operators ir atbildīgs par to, 
lai tiktu novērsts apdraudējums  
sabiedrības veselībai, dzīvnieku 
dzīvībai un videi. Pārtrauciet 
izsmidzināšanu, ja pamanāt cilvēkus, 
kas varētu būt pakļauti iedarbībai. 
Vēlams brīdināt cilvēkus par 
pesticīdu iedarbību. Pagaidiet, līdz 
cilvēki ir devušies prom. Lauka malā 
varat izvietot zīmes, ka lauki tiks vai 
tika nesen apsmidzināti.

Pesticīdus izmanto, lai aizsargātu 
kultūras no dažādiem kaitēkļiem 
un lielākas ražas iegūšanai. Bet 
pesticīdiem ir negatīva ietekme 
uz augsnes mikroorganismiem, 
un nepareizi lietoti tie var kaitēt 
kaimiņu veselībai un apdraudēt 
vidi un dzīvniekus. Tāpēc pēc 
iespējas samaziniet pesticīdu 
izmantošanu un lietojiet tos tikai 
kā pēdējo līdzekli, ja neiedarbojas 
citas metodes.

IEVĒROJIET robežjoslas!
Pesticīdiem vienmēr jāpaliek tikai 
apstrādātajā laukā, un noteikumi* jums 
prasa nodrošināt, ka nekas nedrīkst nokļūt 
kaimiņu laukos vai apkārtējā dabā. 
Likums*** prasa ievērot 10 m robežjoslu 
no ūdens tilpnēm un tecēm. Pesticīdu 
lietošanas instrukcijas (marķējums) var 
prasīt ievērot 10 m robežjoslu vai vairāk 
līdz ūdenstecēm un ūdenstilpnēm, un 5 m 
robežjoslu no lauka robežām vai vairāk.  
Ap laukiem veidojiet veģetācijas (augu, 
krūmu) barjeras, lai piesārņojums 
nenokļūst kaimiņu laukos!

Ja pesticīdu (vai augu aizsardzības 
līdzekļu) piesārņojums no jūsu lauka 
nonāk bioloģisko lauksaimnieku laukos, 
jūs kaitējat viņa saimniecībai, un viņi 
var vērsties tiesā, lai saņemtu no jums 
kompensāciju.
* Ministru kabineta noteikumi Nr.950 “Augu 

aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi”
*** Aizsargjoslu likums

BIO

SAMAZINIET 
pesticīdu 
izmantošanu 
vai pārejiet 
uz bioloģisko 
lauksaimniecību!
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