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Adexar® 
Fungicīds
Emulsijas koncentrāts
Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai 
ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, 
vasaras miežu un auzu sējumos.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma avotiem un tiešas saules staru 
iedarbības pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi 
no izgatavošanas datuma.
Pirmā palīdzība:
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties 

mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja rodas 
kairinājums, meklēt medicīnisko palīdzību.

• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, 
nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Konsultēties 
ar acu ārstu.

• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, 
nekavējoties izskalot muti un dzert ūdeni mazās porcijās, meklēt 
medicīnisko palīdzību. Nekad neizraisīt vemšanu vai dot jebko caur 
muti, ja cietušais zaudējis samaņu vai viņam ir krampji. Neizraisīt 
vemšanu bez ārsta vai Saindēšanās informācijas centra ieteikuma.

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

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet 
ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana. Specifi sks antidots nav 
zināms. 
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.
Drošības prasības personālam
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs.
Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: cieši 
pieguļošas aizsargbrilles, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi, aizsargtērps un 
slēgti apavi. Nepietiekošas ventilācijas apstākļos lietot  P2 vai FFP2 
tipa respiratoru ar daļiņu fi ltru EN 143 vai 149. Nomazgāt rokas un seju 
pirms ēšanas un darba pārtraukumā. Pēc darba nekavējoties novilkt 
darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.
Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to 
nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet 
smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara 
jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

® = BASF  SE reģistrēta tirdzniecības zīme

FUNGITSIID
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT 
TOOTE ETIKETTI.
VÄLTIMAKS OHTU INIMESTELE JA KESKKONNALE, TULEB 
JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID

Kasutusjuhend
Ceriax on laia tõrjespektriga kaitsva ja raviva toimega süsteemne 
fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, tritikale, kaera ja rukki haiguste 
tõrjeks.
Ceriax sisaldab 3 toimeainet: epoksikonasool (triasool, DMI rühma 
fungitsiid) seotud püraklostrobiiniga (strobiluriinid, QoI rühma fungitsiid) 
ja uue toimeainega fl uksapüroksaad (karboksamiid, SDHI keemiline 
rühm).
Epoksikonasool on  raviva ja kaitsva toimega fungitsiid paljudele 
teravilja haigustele. Epoksikonasool tõrjub väga hästi Septoria tritici’t, 
Septoria nodorum’it, DTR-i, äärislaiksust, võrklaiksust, roostehaigusi ja 
hästi jahukastet, Cladosporium’it ja silmlaiksust.  
Püraklostrobiin on kaitsva toimega fungitsiid sisaldades strobiluriini 
grupi raviva mõjuga toimeaineid ja on väga tõhus roostehaigustele, 
DTR-ile, võrklaiksusele ja äärislaiksusele.
Näidistes on täheldatud kohalikult süsteemset ja translaminaarset toimet 
ja mõningast süsteemset toimet. Püraklostrobiini füsioloogiline mõju 
suurendab mullast lämmastiku omastamist ja taime stressi taluvust. 
Püraklostrobiiniga töödeldud taimed taluvad paremini abiootilist stressi, 
nagu lühiajaline põud või osooni stress. Püraklostrobiiniga töödeldud 
taimelehed püsivad kauem rohelised põhjustades hilisema vananemise. 
Nende  mõjudega saavutatakse teravilja kõrgem saak ja parem tera 
kvaliteet.
Fluksapüroksaad on uus laia tõrjespektriga kaitsva ja raviva mõjuga 
toimeaine võrklaiksuse, kõrreliste jahukaste, ramularia, äärislaiksuse, 
helelaiksuste, DTR-i ja roostete tõrjeks teraviljadel. Fluksapüroksaad 
katkestab haigustekitaja seene kasvu vältides energia tootmist ja 
samuti välistab keemiliste ühendite kättesaadavuse teiste oluliste raku 
koostisosade sünteesiks.
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Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, 
vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos. 
Darbīgās vielas: fl uksapiroksāds 62,5 g/l, epoksikonazols 62,5 g/l. 
Emulsijas koncentrāts. Reģistrācijas Nr. 0404 Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts
Adexar ir plaša spektra fungicīds, kurš satur divas darbīgās vielas: epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela savienojumā 
ar jaunu darbīgo vielu fl uksapiroksādu.
Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela un iedarbības mehānisms primāri ir ergosterolu biosintēzes bloķēšana un 
šūnu membrānu izjaukšana. Triazoli pieder dimetilācijas inhibitoriem (DMI). Šo grupu sauc par sterolu bozintēzes inhibitoriem 
(SBI). 
Fluksapiroksāds pieder darbīgo vielu grupai – karboksamīdi. Tam ir atšķirīgs iedarbības mehānisms uz graudaugu slimību 
ierosinātājiem – pārtrauc sēņu elpošanas ķēdes darbību un novērš enerģijas ražošanu šūnās un membrānās. Fluksapiroksāds 
pieder SDHI (succinate dehydrogenase inhibitors) fungicīdu grupai. 

Adexar ir sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību slimību ierobežošanai ziemas un vasaras 
kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu un tritikāles sējumos.

Iedarbības spektrs

Ziemas kvieši, 
vasaras kvieši

Ziemas mieži,
vasaras mieži

Auzas Rudzi Tritikāle

Kviešu lapu 
pelēkplankumainība 
(Septoria tritici)

XXX XXX

Kviešu plēkšņu 
plankumainība (S. nodorum) XXX XXX

Dzeltenā rūsa (Puccinia 
striiformis) XXX XXX XXX

Brūnā rūsa
(Puccinia recondita) XXX XXX XXX

Miežu pundurrūsa
(Puccinia hordei) XXX

Kviešu dzeltenplankumainība 
(Pyrenophora tritici –repentis) XX

Miežu lapu tīklplankumainība 
(Pyrenophora teres) XXX

Stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 
(Rhynchosporium secalis)

XXX XXX

Ramulārija
(Ramularia collo-cygni) XXX

Auzu vainagrūsa
(Puccinia coronata) XXX

Graudzāļu miltrasa (Blumeria 
graminis) XX XX XX XX XX

XXX – labi ierobežo – efektivitāte >80%
  XX – vidēji ierobežo – efektivitāte 60 – 80% 



Rezistences riska ierobežošana
Adexar jaunā darbīgā viela pieder C2 SDHI darbīgo vielu grupai pirazol-karboksamīdi, un atbilst FRAC* kodam 7. Atsevišķām 
sēņu sugām ir novērota rezistence pret karboksamīdiem (no vidējas līdz augstai), un tādejādi nepieciešams ievērot FRAC* 
SDHI Rezistences riska ierobežošanas norādījumus.
Otra Adexar darbīgā viela - epoksikonazols ir G1 DMI fungicīds, pieder  triazolu grupai, kas atbilst FRAC* kodam 3. Pret dažiem 
DMI grupas fungicīdiem ir novērota rezistence kviešu lapu pelēkplankumainības ierobežošanā, tas var būtiski samazināt dažu 
fungicīdu efektivitāti. 
Konsultāciju iegūšanai graudaugu fungicīdu rezistences jautājumā, vērsieties pie augu aizsardzības speciālista vai 
iepazīstieties ar informāciju FRAC* mājas lapā (www.frac.info).
Lietojot Adexar ar devu 2,0 l/ha, tā atbilst pilnai abu darbīgo vielu devai gan pēc epoksikonazola, gan pēc fl uksapiroksāda. 
Divu atšķirīgo darbīgo vielu kombinācija nodrošina augstu efektivitāti pret plašu graudaugu slimību spektru apvienojumā ar 
izcili iekļautu anti-rezistences stratēģiju.  Adexar var lietot kā daļu no Integrētās kultūraugu audzēšanas stratēģijas, iekļaujot 
arī citas augu aizsardzības metodes.
Uzmanību!
Daudziem fungicīdiem pastāv iespēja izveidoties rezistentiem sēnīšu celmiem. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi 
kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ mēs nevaram uzņemties 
atbildību par iespējamiem rezistences izraisītajiem zaudējumiem. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās ir noteikti 
jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas.

Lietošanas ieteikumi 
Apsmidzināt sējumus ar Adexar parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Ziemas kviešu, vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, 
ziemas miežu, vasaras miežu un auzu sējumos apstrādi veikt sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas stadijas beigām 
(AS 25-69). 
Ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei un auzām deva: 2.0 l/ha.
Ziemas miežiem un vasaras miežiem deva: 1.5 – 2.0 l/ha. 
Visiem graudaugiem var lietot arī dalīto devu: 1.0 l/ha un atkārtoti pēc 21 dienas 1.0 l/ha. 
Dalīto devu var lietot gadījumos, ja slimības izplatības pakāpe ir zema, laika apstākļi nav slimību attīstību veicinoši un šķirne 
ir izturīga pret graudaugu slimībām.
Pilnu devu izvēlas gadījumos, kad slimību izplatības pakāpe ir augsta, laika apstākļi veicina to attīstību, šķirne ieņēmīga 
pret graudaugu slimībām. Lietojot fungicīda pilnu devu graudaugu cerošanas stadijas sākumā līdz divu mezglu stadijai 
( AS 30- 32), tiks daļēji ierobežota arī stiebru lūšana (Oculimacula yallundae).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2
Nogaidīšanas laiks – pēdējā apstrāde veicama ne mazāk kā 35 dienas pirms ražas novākšanas.
Piezīme. Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Adexar var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem.
Ūdens patēriņš 100 – 300 l/ha

Darba šķīduma sagatavošana
Piepildiet 1/2 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Adexar kannu pirms atvēršanas sakratīt. Pievienojiet 
nepieciešamo Adexar daudzumu. Izskalojiet Adexar kanniņu un skalojamo ūdeni pievienojiet darba šķidrumam smidzinātāja 
tvertnē. Piepildiet atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķīdumu transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru 
ūdeni.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Adexar var lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, ja saskan preparātu lietošanas optimālie termiņi. 
Pirms tvertnes maisījumu gatavošanas, izlasiet visu maisījuma partneru lietošanas norādījumus.

Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo 
ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukša tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības.
Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības 
līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. 
Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas 
lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā, 



piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma avotiem un tiešas saules staru iedarbības pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz 
+40 °C. Pasargāt no temperatūras, kas zemāka par – 5 °C.
 Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta 
kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, 
kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas 
termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti 
nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām 
sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā 
preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

® – reģistrēta tirdzniecības zīme BASF SE, Vācija
*  FRAC – Fungicide Resistance Action Committee
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