
Selektīvs sistēmas iedarbības insekticīds laputu ierobežošanai ziemas kviešu, speltas kviešu, ziemas tritikāles, ziemas 
miežu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu, pupu (graudiem), lēcu (graudiem), lupīnas (graudiem), cukurbiešu, 
galda biešu, lopbarības biešu un zirņu (zaļie bez pākstīm, graudiem) sējumos, krāšņumaugu sējumos un stādījumos, 
kartupeļu, galviņkāpostu, Briseles kāpostu, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.

Eksperts laputu ierobežošanā dažādu Jūsu  
audzēto kultūraugu sējumos un stādījumos



 Insekticīds 

 Darbīgā viela: flonikamīds, 500 g/kg 

 Reģistrācijas numurs: 0699 

 Reģistrācijas klase: 2 

 Preparatīvā forma: disperģējošas granulas  

 Iepakojums: 2 kg

Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe N.V. 

Teppeki iedarbības raksturojums:

• iedarbojas sistēmiski, darbīgā viela flonikamīds pārvietojas augā augšupejošā un lejupejošā plūsmā.

• darbīgajai vielai ir translamināra efektivitāte, tā spēj pārvietoties no lapas virspuses uz apakšpusi, iedarbojoties arī uz tām 
laputīm, kas paslēpušās zem lapām.

Svarīgi:

• tikai dažādu laputu sugu ierobežošanai! Laputis nekavējoties pārstāj baroties, pilna efektivitāte novērojama pēc 4-6 dienām.

• nekaitīgs derīgajiem kukaiņiem.

• Teppeki efektivitāti neietekmē augstas vai zemas gaisa temperatūras.

• lietojot pilnu produkta devu, iedarbība saglabājās līdz pat 4 nedēļām.

Teppeki noteiktais lietojums

Apstrādājamie 
kultūraugi

Kaitīgais organisms Deva,  
kg/ha

Apstrādes laiks Nog.  
laiks, 

dienās

Apstrāžu 
skaits 

sezonā
Ziemas, vasaras un 
speltas kvieši, rudzi, 
ziemas tritikāle

Labību laputs (Sitobion avenae),  
rožu- -graudzāļu laputs (Metopolophium 
dihodum), ievu-auzu laputs (Rhopalosiphum 
padi)

0.10
-

0.14

Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā kaitēkļiem parādoties, 
sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai 
piengatavībai (AS 21-77).

28 2

Ziemas un vasaras 
mieži, auzas

28 1

Zirņi (zaļie bez 
pākstīm)

Zirņu laputs (Acyrthosiphon pisum), pupu laputs 
(Aphis fabae), persiku laputs (Myzus persicae)

0.14
Apsmidzināt sējumus kaitēkļiem parādoties, sākot ar 
kultūrauga 6 lapu stadiju līdz pākstis sasniegušas 10% no 
izmēra (AS 16-71).

14 1

Kartupeļi 
Persiku laputs (Myzus persicae), pabērzu laputs 
(Aphis nasturtii), kartupeļu laputs (Macrosiphum 
euphorbiae), krūkļu laputs (Aphis frangulae) 

0.16
Apsmidzināt stādījumu kaitēkļiem parādoties, sākot ar 
bumbuļu briešanas sākumu līdz bumbuļu briešanas beigām 
(AS 40-49).

21 2

Ābeles, bumbieres
Ābeļu zaļā laputs (Aphis pomi), rožu-ābeļu laputs 
(Dysaphis plantaginea), bumbieru madaru laputs 
(Dysaphis pyri)

0.14
Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar 
ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augļi sasnieguši 
apmēram pusi no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 51-75).

21 3

Ķirši*
Persiku laputs (Myzus persicae), kiršu-madaru 
laputs (Myzus cerasi)

0.14
Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties, sākot ar 
ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības 
sākumam (AS 51-71).

14 2

Plūmes* 
Laputis (Aphididae), plūmju-niedru laputs 
(Hyalopterus pruni), plūmju-apiņu laputs 
(Phorodon humuli)

0.14
Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties, sākot ar 
ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības 
sākumam (AS 51-71).

21 2

Galviņkāposti*, 
Briseles kāposti* 

Kāpostu laputs (Brevicoryne brassicae), kāpostu 
baltblusiņa (Aleyrodes proletella)

0.14
Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar 
kultūrauga trīs lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi 50% no 
škirnei raksturīgā lieluma (AS 13-45).

14 2

Krāšņumaugi* Laputis (Aphididae)  0.14 Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties. - 3

Zirņi, pupas, lupīna*, 
lēcas* (graudiem)

Zirņu laputs (Acyrthosiphon pisum), pupu laputs 
(Aphis fabae), persiku laputs (Myzus persicae)

0.14
Apsmidzināt sējumus kaitēkļiem parādoties, sākot ar 
kultūrauga 6 lapu stadiju līdz pākstis sasniegušas 10% no 
izmēra (AS 16-71)

- 1

Cukurbietes, galda 
bietes*, lopbarības 
bietes*

Pupu laputs (Aphis fabae), persiku laputs (Myzus 
persicae)

0.14
Apsmidzināt sējumus kaitēkļiem parādoties, sākot ar 
kultūrauga 6 lapu stadiju līdz izveidojusies sakne (AS 16-49)

60 1

(*) Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. 

Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa 
iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai 
augu produktiem un ražas zudumiem.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
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