
Aizsargiepakojuma marķējums. 

Avoxa 
Herbicīds. 

  

Darbīgās vielas:  pinoksadēns 33,3 g/l; piroksulams 8,33 g/l.  

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts. 

Reģistrācijas Nr. 0525. 

Reģistrācijas klase: 2. 

Iepakojums: 12 x 1 l, 4 x 5 l, 2 x 10 l. 

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma.  

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.  

 

    
Uzmanību 

 

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H319 

H332 

H361d 

Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

Kaitīgs ieelpojot. 

Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu 

nedzimušam bērnam. 

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet 

lietošanas pamācību. 

  

P261 

P280 

Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. 

Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas 

aizsargus. 

P302+P352 

 

P304+P340 

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens 

daudzumu. 

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un 

nodrošināt netraucētu elpošanu. 

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var 

vienkārši izdarīt. 

P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. 

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. 

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P501  Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības. 

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā 

iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un 

ūdensteču tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 

pagalmiem un ceļiem. 

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz 

ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 

SPe 3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar 

lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 



m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā 

neizmantojamai zemei. 

 

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-

748 Warszawa,  Polija. 

Ražotājs: Syngenta Crop Protection AG, Bāzele, Šveice.  

Kontakttālrunis Latvijā: 63025626. 

 

Uzglabāšanas nosacījumi.  

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. 

Uzglabāšanas to no  0oC   līdz  +35oC. 

 

Derīguma termiņš.  

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iepakojuma marķējums. 

Avoxa 
Herbicīds. 

 

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai 

ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos. 

 

Darbīgās vielas:  pinoksadēns 33,3 g/l; piroksulams 8,33 g/l.  

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts. 

Reģistrācijas Nr. 0525. 

Reģistrācijas klase: 2. 

Iepakojums: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l. 

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma. 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

 

   
Uzmanību 

 

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H319 

H332 

H361d 

Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

Kaitīgs ieelpojot. 

Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu 

nedzimušam bērnam. 

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet 

lietošanas pamācību. 

  

P261 

P280 

Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. 

Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas 

aizsargus. 

P302+P352 

 

P304+P340 

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens 

daudzumu. 

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un 

nodrošināt netraucētu elpošanu. 

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var 

vienkārši izdarīt. 

P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. 

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. 

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P501  Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības. 

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā 

iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un 



ūdensteču tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 

pagalmiem un ceļiem. 

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz 

ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 

SPe 3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar 

lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 

m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā 

neizmantojamai zemei. 

 

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-

748 Warszawa,  Polija. 

Ražotājs: Syngenta Crop Protection AG, Bāzele, Šveice.  

Kontakttālrunis Latvijā: 63025626. 

 

Uzglabāšanas nosacījumi. 

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā un labi ventilējamā noliktavā. 

Uzglabāšanas to no 0oC   līdz  +35oC. 

 

Derīguma termiņš. 

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. 

 

Pirmā palīdzība. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens 

strūklā ar ziepēm 15 minūtes. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 

15 minūtes. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, cietušajam jādod medicīniski 

aktivētā ogle. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls 

antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju. 

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 

aizsardzības līdzekļa marķējumu. 

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473. 

 

Drošības prasības un personāla drošība. 

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un 

nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, 

jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās 

higiēnas noteikumi. Izvairīties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms 

ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt 

pieejamām ziepēm un tīram ūdenim. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie 

aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski 

necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības 

līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu. 

 

Preparāta raksturojums. 

Avoxa ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur divas darbīgās vielas no atšķirīgām 

ķīmiskām klasēm. Pinoksadēns pieder jaunai ķīmiskajai klasei – fenilpirazolīniem. 



Augā tas galvenokārt tiek uzņemts caur tā zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un 

pārvietojās uz meristēmas šūnām. Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei 

svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos. Īsi 

pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāk mainīt krāsu, kļūst sarkani 

sārtas. Pēc 20 dienām nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā. Otra darbīgā viela – piroksulams 

pieder triazolopirimidīnu sulfonamīdu ķīmiskajai klasei. Augā tas tiek uzņemts caur 

lapām, dzinumiem un saknēm, un pa floēmu un ksilēmu pārvietojās uz meristēmas 

šūnām.  

 

Devas un iedarbības spektrs. 

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, ziemas tritikāle:  

Ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumus apsmidzināt pavasarī, atsākoties 

veģetācijai, sākot ar kultūrauga diviem sāndzinumiem līdz divu mezglu stadijai (AS 22-

32) un vasaras kviešu sējumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga diviem sāndzinumiem 

līdz divu mezglu stadijai (AS 22-32). 

Deva: 1.35-1.80 l/ha. 

Avoxa efektivitāte ar devu 1.35 l/ha: 

Ļoti labi ierobežo - efektivitāte > 90%: parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), 

vējauzu (Avena fatua).  

Labi ierobežo - efektivitāte 80-90%: ķeraiņu madaru (Galium aparine), kumelītes 

(Matricaria spp.), ganu plikstiņu (Capsella bursa-pastoris), parasto virzu (Stellaria 

media), lauka vijolīti (Viola arvensis), balto balandu (Chenopodium album), akļus 

(Galeopsis spp.), parasto pērkoneni (Erysimum cheiranthoides), saules dievkrēsliņu 

(Euphorbia helioscopia). 

Vidēji ierobežo - efektivitāte 60-80%: tīruma pavirzu (Anagallis arvensis). 

Avoxa efektivitāte ar devu 1.80 l/ha: 

Ļoti labi ierobežo - efektivitāte > 90%: parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), 

vējauzu (Avena fatua), daudzziedu aireni (Lolium multiflorum), kumelītes (Matricaria 

spp.), ganu plikstiņu (Capsella bursa-pastoris), parasto virzu (Stellaria media), lauka 

vijolīti (Viola arvensis), peļastīšu lapsasti (Alopecurus myosuroides), tīruma 

neaizmirstulīti (Myosotis arvensis), aso akli (Galeopsis tetrahit), vējagriķi (Polygonum 

convolvulus), ķeraiņu madaru (Galium aparine), tīruma zvēri (Sinapis arvensis), rapsi-

sārņaugu (Brassica napus). 

Labi ierobežo - efektivitāte 80-90%: balto balandu (Chenopodium album), veronikas 

(Veronica spp.), lāčauzas sugas (Bromus spp.), sārto panātri (Lamium purpureum), 

parasto pērkoneni (Erysimum cheiranthoides), saules dievkrēsliņu (Euphorbia 

helioscopia). 

 

Maksimālais apstrāžu skaits: 1 reize. 

 

Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu 

nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam 

un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. 

 

Ūdens patēriņš: 200 - 300 l/ha, spiediens: 2-3 bāri. 

 

Darba šķidruma sagatavošana. 

Smidzinātāja tvertnē ielej 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto 

Avoxa daudzumu, tad maisot pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Rūpīgi samaisa. 



Darba šķidrums jāmaisa arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs. 

Jālieto tikai tīrs ūdens. 

Ieteicamā smidzināšanas  tehnika: 110o sprauslas ISO F 025/03. 

 

 

 

Savietojamība. 

Maisījumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ūdens kvalitāte, temperatūra, ūdens 

cietība u.c. Avoxa nedrīkst jaukt kopā ar vairāk kā vienu augu aizsardzības līdzekli. 

Pirms jaukšanas izlasīt partnerprodukta marķējumu. Neskaidrību gadījumā vienmēr 

ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā. 

 

Kultūraugu izturība. 

Lietojot Avoxa saskaņā ar instrukciju, to labi panes visas kviešu, tritikāles un rudzu 

šķirnes. Lietojot preparātu nelabvēlīgos laika apstākļos, ir iespējama vizuāla augu 

reakcija, kas ir īslaicīga un ražu nelabvēlīgi neietekmē. 

 

Pēckultūras. 

Rudenī pēc graudaugu novākšanas drīkst sēt ziemāju graudaugus un ziemas rapsi. Nav 

ierobežojumu nākamā gada pavasarī sējamiem kultūraugiem.  

Gadījumā, ja ar Avoxa apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā, pēc augsnes aršanas (20 cm) 

var sēt graudaugus. Ja veic augsnes apstrādi sekli (5 cm), tad nepieciešams nogaidīt 50 

dienas, lai varētu sēt graudaugus. Augustā var sēt ziemas rapsi. Nav ieteicams sēt citus 

kultūraugus tajā pašā sezonā, kad veikta apstrāde ar Avoxa. 

 

Rezistences veidošanās riska ierobežošana. 

Avoxa satur pinoksadēnu, kurš ir ACC inhibitors (aizkavē enzīma acetil CoA 

karboksilāzes (ACC) sintēzi) un pēc HRAC klasifikācijas pieder A grupai.  

Izmantojiet to tikai kā daļu no rezistences vadības stratēģijas, kas sevī ietver 

agrotehniskas nezāļu ierobežošanas metodes un nelietojiet ACC inhibitorus kā vienīgo 

ķīmisko viendīgļlapju nezāļu ierobežošanas metodi.  

Jāņem vērā, ka vienu un to pašu kultūraugu arī otrreiz apstrādājot ar herbicīdu, kurš 

satur ACC inhibitoru, palielināsies rezistences izveidošanās risks; atkārtoti lietojiet 

ACC inhibitoru tikai, lai ierobežotu citas nezāļu sugas, citā laika periodā.  

Dažas viengadīgo nezāļu sugas, kā,  piemēram, vējauza, peļastīšu lapsaste, viengadīgā 

airene, ir izveidojušas rezistenci pret herbicīdiem, kuriem ir bijusi nepilnīga iedarbība. 

Rezistences vadības stratēģijas pamatprincipi viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ar 

Avoxa ir: 

- Vienmēr sekojiet līdz HRAC vadlīnijām, lai apzinātu un kontrolētu pret herbicīdiem 

rezistentās viendīgļlapju nezāles; 

- Nelietojiet Avoxa vai kādu citu tādas pašas iedarbības herbicīdu kā vienīgo ķīmisko 

viendīgļlapju apkarošanas metodi; 

- Lai samazinātu rezistences izveidošanās risku, apstrādājiet jaunas, aktīvi augošas 

nezāles; 

- Veidojot bākas/produktu maisījumus vai izvēloties nākošo herbicīdu vienā veģetācijas 

periodā vai pēcaugam, lietojiet preparātus ar atšķirīgiem iedarbības  mehānismiem; 

- Sekojiet līdzi nezāļu ierobežošanas efektivitātei un izpētiet katru nepilnīgi ierobežoto 

viendīgļlapju nezāli. Ja iemesls nav izskaidrojams, kontaktējieties ar speciālistu, kas 

varētu veikt rezistences testu; 



- Lietojiet pareizu augu maiņu un citas agrotehniskās metodes, lai izsargātos un 

kontrolētu pret herbicīdiem rezistentās viendīgļlapju nezāles; 

- Avoxa lietojiet tikai vienu reizi sezonā. 

Avoxa satur piroksulamu, kurš ir ALS inhibitors (kavē enzīma acetolaktāta sintēzi) un 

pēc HRAC klasificējās B grupā.  

Visā pasaulē rezistence pret herbicīdiem, kas ir ALS inhibitori, turpina pieaugt. 

Krustiskā rezistence starp ALS inhibitoru grupām ir sarežģīta un grūti paredzama. 

Izmantojiet to tikai kā daļu no rezistences vadības stratēģijas, kas sevī ietver 

agrotehniskas nezāļu ierobežošanas metodes un nelietojiet ALS inhibitorus kā vienīgo 

ķīmisko divdīgļlapju nezāļu ierobežošanas metodi.  

Rezistences vadības stratēģijas pamatprincipi divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ar 

Avoxa ir sekojoši: 

- Mainiet herbicīdus ar dažādiem iedarbības mehānismiem vai lietojiet to maisījumus; 

- Nepaļaujieties tikai uz viena iedarbības veida herbicīdiem, piemēram, ALS 

inhibitoriem, vienā laukā vairāku gadu garumā;  

- Izpētiet vāji nokontrolētās divdīgļlapju nezāles, sevišķi laukos, kuros ilgstoši audzēti 

graudaugi un ALS inhibitori ir bijuši kā pamatherbicīdi divdīgļlapju nezāļu 

ierobežošanai; 

- Lai iegūtu maksimālo efektu, apstrādājiet mazas un aktīvi augošas nezāles. 

 

Smidzinātāja tīrīšana. 

1. Pēc darba šķidruma izmiglošanas, uz lauka nekavējoties izskalot smidzinātāju no 

iekšpuses un noskalot no ārpuses ar tīru ūdeni. 

2. Smidzinātāja tvertni no iekšpuses izskalot ar tīru ūdeni un līdzekļiem, kas paredzēti 

smidzinātāju tīrīšanai, piemēram, All Clear Extra. 

3. Smidzināšanas aparatūru tīrīt ar tīru ūdeni un īpaši šim nolūkam paredzētiem 

līdzekļiem. Caurules, uzgaļi, ventiļi un filtri jāizskalo un tvertni jāskalo, maisot ūdeni, 

vismaz 25 minūtes. Sejas maskas un filtri jātīra atsevišķi – ūdenī, kam pievienots 

līdzeklis, kas paredzēts smidzinātāju tīrīšanai. Tīrīšana jāveic drošā vietā. 

 

Vides aizsardzības prasības. 

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, 

ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu 

aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un 

ūdensteču tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.  

  

Iepakojuma un preparāta atlieku likvidēšana. 

Pēc iztukšošanas kannas vismaz 3 reizes izskalo ar tīru ūdeni un to izlieto darba 

šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības. Tukšās kannas aizliegts atkārtoti izmantot. Pēc rūpīgas izmazgāšanas kannas 

likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

  

Šķidruma izšļakstīšanās vai noplūde. 

Izlijušu preparātu var savākt, apberot to ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar 

ķimikāliju piesūkušos materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. 

Piezīme: izlijušu preparātu aizliegts izmantot. 

 

Uzglabāšana. 

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā 

pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas  to no 0oC   līdz  +35oC. 



 

Uzglabāšanas ilgums: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā 

iepakojumā.  

 

Juridiskā atbildība.  

Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus 

ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. 

Ražotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. 

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana 

vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles. 

 

 

® Reģistrēta Syngenta Group Company tirdzniecības zīme. 

 

 


