
Aizsargiepakojuma marķējums 

CUADRO® NT 

Augu augšanas regulators 

 

Augu augšanas regulators ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas 

miežiem, auzām, rudziem, tritikālei un stiebrzāļu (daudzgadīgās un daudzziedu airenes, 

sarkanās un niedru auzenes, pļavas timotiņa, parastās kamolzāles) sēklu laukos. 

 

 

Darbīgā viela: etil-trineksapaks 250 g/l 

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts 

Reģistrācijas Nr. 0544 

Reģistrācijas klase: 2 

Iepakojums: 12 x 500 ml; 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  Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

H412  Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas 

pamācību.  

P264  Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt. 

P280  Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus. 

P302+P352  SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 

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

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. 

Turpināt skalot. 

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

P501  Atbrīvoties no satura/tvertnes, 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. 

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 

ūdenstecēm. 

 

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112. 

 

 

 



 

Uzglabāšana 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. 

Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un 

lopbarības. Uzglabāt +5°C līdz +25°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas. 

 

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā 

iepakojumā. 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese: 

Cheminova A/S 

Thyborønvej 78,P.O. Box 9,  

7673 Harboøre,Dānija 

 

Preparāta izplatītājs Latvijā: 

Augu Audzēšanas Serviss” SIA, 

Lielvārdes iela 41, Rīga, tālr. 67541995, Latvija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iepakojuma marķējums 

CUADRO® NT 

Augu augšanas regulators 

 

Augu augšanas regulators ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas 

miežiem, auzām, rudziem, tritikālei un stiebrzāļu (daudzgadīgās un daudzziedu airenes, 

sarkanās un niedru auzenes, pļavas timotiņa, parastās kamolzāles) sēklu laukos. 

 

Darbīgā viela: etil-trineksapaks 250 g/l 

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts 

Reģistrācijas Nr.  0544 

Reģistrācijas klase: 2 

Iepakojums: 500 ml; 1 L, 5 L; 10 L  

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 

 

            

   
           UZMANĪBU 

 

H317  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H319  Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

H412  Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas 

pamācību.  

P264  Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt. 

P280  Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus. 

P302+P352  SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu  

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

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. 

Turpināt skalot. 

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

P501  Atbrīvoties no satura/tvertnes, 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. 

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 

ūdenstecēm. 

 

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112. 

 

 

 



 

Uzglabāšana 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. 

Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un 

lopbarības. Uzglabāt +5°C līdz +25°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas. 

 

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā 

iepakojumā. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese: 

Cheminova A/S 

Thyborønvej 78, P.O. Box 9,  

7673 Harboøre, Dānija 

 

Preparāta izplatītājs Latvijā: 

Augu Audzēšanas Serviss SIA, 

Lielvārdes iela 41, Rīga, tālr. 67541995, Latvija 

 

 

PIRMĀ PALĪDZĪBA 

 

Sliktas pašsajūtas gadījuma pārtraukt darbu. Jebkura nelaimes gadījumā vēlama ārsta 

konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīga augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. 

Novilkt piesārņoto apģērbu. 

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

ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisko palīdzību. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 

minūtes. Ja kairinājums nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību. 

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

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties atšķaidīt dzerot 

pienu. Ja nav pieejams, dzert ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Ja vemšana notiek, dzert šķidrumu 

atkal. Izsaukt ārstu.  

Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšanu, organisma funkciju nodrošināšana), specifisks 

antidots nav zināms. 

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473  

 

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA 

 

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

neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. 

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratoru, 

aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus gumijas apavus.  

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt 

darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības 

līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā. Darba apģērbu neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un 

dzīvnieku barību. 

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

Cuadro® NT ir augu augšanas regulators ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, vasaras 

miežiem, ziemas miežiem, auzām, rudziem, tritikālei un stiebrzāļu (daudzgadīgās un 



daudzziedu airenes, sarkanās un niedru auzenes, pļavas timotiņa, parastās kamolzāles) 

sēklu laukos.  

Cuadro® NT ir augu augšanas regulators, kas samazina augu augstumu, stiprina stiebru, un 

tādējādi būtiski mazina veldrēšanos un ražas zudumu, ko tā rada. Cuadro® NT satur 

darbīgo vielu – etil-trineksapaksu, kas tiek uzņemts augā caur lapām un dzinumiem. Pēc 

hidrolizēšanās līdz brīvai trineksapaksa skābei, tā pārvietojas uz auga augšanas punktiem, 

kur iedarbojoties uz giberelīna skābju (augšanas hormona) biosintēzi, un tādā veidā 

aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos.  

 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI  

 
Kultūraugs Deva, l/ha Apstrādes laiks Apstrāžu 

skaits 

Ziemas kvieši, 

vasaras kvieši, 

 

0,2 – 0,4 Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma 

līdz attīstītas karoglapas stadijai 

(AS 30 - 39) 

1 

 

Ziemas mieži, 

vasaras mieži, 

rudzi un 

tritikāle 

0,4 – 0,6 Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma 

līdz attīstītas karoglapas stadijai 

(AS 30 - 39) 

1 

 

Auzas 0,3 Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma 

līdz attīstītas karoglapas stadijai  

(AS 30 - 39) 

1 

 

Daudzgadīgā 

airene, 

daudzziedu 

airene, sarkanā 

auzene, niedru 

auzene, pļavas 

timotiņš, 

parastā 

kamolzāle 

(sēklai) 

0,4 – 0,8 Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma 

līdz vārpas vai skaras piebriešanas karoglapas makstī 

fāzes beigām (AS 30 - 49)  

1 

 

 

Darba šķidruma patēriņš: 

Graudaugiem: 150 – 200 l/ha 

Stiebrzālēm: 200 – 400 l/ha 

 

Nogaidīšanas laiks: Nav noteikts. Ziemas kviešiem, ziemas miežiem, tritikālei, rudziem, 

vasaras kviešiem, vasaras miežiem un auzām apstrādi veikt ne vēlāk par AS 39 un 

stiebrzālēm ne vēlāk par AS 49. 

 

Piezīmes 

Nepieļaut produkta nonākšanu uz blakus esošiem citu kultūraugu sējumiem.  

Lietot tikai kultūraugos, kam ir veldres risks. Nemiglot, ja ir gaidāmas salnas, vai, ja 

kultūraugi ir mitri. Neveikt sējumu, ja augi atrodas stresa apstākļos, ko radījis aukstums, 

sausums, slimību un kaitēkļu bojājumi, barības elementu trūkums. 

 

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM 

 

Cuadro® NT var lieto maisījumā ar citiem augu augšanas regulatoriem, fungicīdiem, 

herbicīdiem, insekticīdiem un mēslošanas līdzekļiem. Šaubu gadījumā par preparātu 

savietojamību interesēties pie kompānijas pārstāvja. 



 

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA 

 

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī 

pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu 

vajadzīgajā daudzumā.  

Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto 

Cuadro® NT daudzumu tieši tvertnē. Tukšo preparāta kannu izskalo ar ūdeni 3 reizes, 

skalojamo ūdeni pievieno tvertnē esošajam darba šķidrumam. Pievieno atlikušo ūdens 

daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.  

Ja gatavo tvertnes maisījumus, tad ūdeni un preparātus tvertnē iepilda sekojošā kārtībā: 

puse no nepieciešamā ūdens daudzuma, ūdenī šķīstošas granulas, pulveri suspensijai, 

suspensijas koncentrāti, šķīstošie koncentrāti. Katru preparātu pievieno atsevišķi, pilnīgi 

izšķīdina un tad pievieno nākamo produktu. 

 

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA  

 

Kārtīgi izmazgāt smidzinātāju tūlīt pēc lietošanas, izmantojot tīru ūdeni un ievērojot iekārtas 

ražotāja norādījumus un labas saimniekošanas prakses nosacījumus.  

 

REZISTENCE 

 

Cuadro® NT ir augu augšanas regulators, kas samazina augu augstumu, stiprina stiebru, 

būtiski mazinot veldrēšanos un iespējamo ražas zudumu. Cuadro® NT neiedarbojas uz 

apstrādāto augu veselību un ražību. Produktam nav ietekmes uz kaitīgajiem organismiem, 

tāpēc rezistences attīstīšanās nav iespējama. 

 

TUKŠAIS IEPAKOJUMS 

 

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts 

izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo 

aktu prasības. 

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

 

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 

10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai 

izvairītos no vides piesārņojuma. 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. Preparāta izlīšanas gadījumā 

piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.  

 

UZGLABĀŠANA 

 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. 

Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem 

un lopbarības. Uzglabāt +5°C līdz +25°C temperatūrā. 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā. 



 

JURIDISKĀ ATBILDĪBA 

 

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta 

aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, 

smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. 

Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi 

ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo 

pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar 

zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.  
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