
Nelegālie augu aizsardzības līdzekļi ir ļoti bīstami, tādēļ VAAD aicina ziņot par nelegālu 
tirdzniecību vai lietošanu: zvanot vai nosūtot informāciju e-pastā tuvākajai 

VAAD reģionālajai nodaļai https://www.vaad.gov.lv/lv/filiales 
zvanot uz uzticības tālruni 67550944. 
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Kā Latvijā un Eiropā
nokļūst nelegālie augu
aizsardzības līdzekļi?

ķīmiskas vielas, kas vajadzīgas, lai kontrolētu cilvēku vai 
dzīvnieku veselībai kaitīgus organismus un organismus, 
kas bojā dabīgus vai rūpnieciski ražotus materiālus. 

Tiem raksturīgo īpašību un lietošanas paņēmienu dēļ tie var radīt risku 
cilvēkiem, dzīvniekiem un videi.

Latvijā plašāk zināmie biocīdi ir “Neostomazāns” un “Cobra”. 
To sastāvā ir bīstamas ķīmiskas vielas! Lietojot šos preparātus 
neparedzētam mērķim, sekas var būt neprognozējamas – 
gan videi, bet jo īpaši cilvēku veselībai! 

Tie mēdz būt zināmu kompāniju 
tirdzniecības markas viltojumi vai ES 
nereģistrēti AAL, kas ražoti lielākoties 
Ķīnā, Latvijas gadījumā – Krievijā, 
Baltkrievijā. Ar viltotiem dokumentiem 
un produktu marķējumiem Latvijā tie 
ieceļo pa sauszemi, gaisu un jūru. 

Viltojumi–
izsmalcinātas iepakojuma un 

marķējuma kopijas, kas ir identiskas 
oriģinālajiem likumīgiem produktiem. 

Saturā var būt dažādas atšķirīgas 
kvalitātes aktīvās sastāvdaļas.

Nelegālie AAL–
nebūs autentisku produktu kopijas. Tiem 
ir vienkāršas, nepilnīgas etiķetes, saturs 

atbilst vai neatbilst etiķetei, kvalitāte 
apdraud cilvēku veselību un vidi.
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augu aizsardzības 
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tirdzniecības
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Apskati
marķējumu – tam

ir jābūt latviešu 
valodā. Krievijā, 
Baltkrievijā u. c. 
ražoti līdzekļi ir 

nelegāli
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darījumiem ar
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piegādātājiem
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čeku vai citu

pirkumu
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Neiegādājies
augu aizsardzības 

līdzekļus
internetā

Tiešs drauds
veselībai

Rada zaudējumus Latvijas
un Eiropas Savienības

dalībvalstu ekonomikām

Atstāj nezināmas
izcelsmes atliekvielas

pārtikas produktos

Bīstami
piesārņo vidi

Samazina vai pilnībā
iznīcina ražu

Viltoti un nelegāli AAL ir ienesīgs tirgus – tā ir 
ātra peļņa, nedomājot par cilvēku veselību 
vai ietekmi uz vidi. ES tirgū mēdz nonākt ap

gadā pasaules
AAL tirgus
apjoms bija 2016. 215,18 miljardi

ASV dolāru

gadā
plānots
sasniegt2025. 308,92 miljardus

ASV dolāru

pasaules uzņēmums pēc ienākumiem.būtu
Ja nelikumīgie AAL ražotāji apvienotos vienā uzņēmumā, tas

4. lielākais

nelegālo augu 
aizsardzības līdzekļu. 14%


