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Ceriax®

Ceriax® 
Fungicīds
Emulsijas koncentrāts

Sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu 
iedarbību graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasa-
ras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu un tritikāles 
sējumos

Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma avotiem un tiešas saules 
staru iedarbības pasargātā ventilējamā 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 nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un 
izdzert 200 – 300 ml ūdens. Meklēt medicīnisku palīdzību. 

• 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. 
Novilkt notraipīto apģērbu nekavējoties. Darba apģērbu glabāt 
atsevišķi. Pirms darba pārtraukuma un pēc darba nomazgāt rokas 
un seju ar ūdeni un ziepēm. 
Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: 
aizsargtērps, cieši pieguļošas aizsargbrilles (EN 166), ķīmiski 
necaurlaidīgi cimdi (EN 374) un slēgti apavi, nepietiekošas 
ventilācijas apstākļos lietot P2 vai FFP2 tipa respiratoru ar daļiņu 
fi ltru EN 143 vai 149. 
Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas 
un seju ar ūdeni un ziepēm.

® = BASF reģistrēta tirdzniecības zīme

Taimekaitsevahend
FUNGITSIID

CERIAX on kaitsva ja süsteemse toimega fungitsiid tali– ja suvinisu, tali– 
ja suviodra, kaera, rukki ja tritikale haiguste tõrjeks.

CERIAX’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:  42 g/l fl uksapüroksaad
 42 g/l epoksikonasool
 67 g/l püraklostrobiin
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)

Esmaabi meetmed
Üldised nõuanded: Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Võtta 
koheselt seljast saastunud riietus. Esmaabipersonal peab tähelepanu 
pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb 
teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). 
Raskuste tekkimisel: Pöörduge arsti poole. Näidake arstile mahutit, silti ja/
või ohutuskaarti. 
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge 
arst.
Kokkupuutel nahaga: Nahale sattumisel peske koheselt rohke vee ja 
seebiga. Kui tekib ärritus, pöörduge arsti poole. 
Kokkupuutel silmadega: Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 
15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti, konsulteerige 
silmaarstiga. 
Neelamisel: Loputage koheselt suud ning jooge seejärel 200 – 300 ml vett, 
pöörduge arsti poole. 
Teade arstile: Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest 
vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike 
katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta 
erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud 
muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede 
resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel 
polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole 
tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse 
eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute tingimuste 
tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112

Ceriax®

® = BASF registreeritud kaubamärk

ardis
Rectangle

ardis
Text Box
   Paraugs



Sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un 
vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu un tritikāles sējumos.
Darbīgās vielas: fl uksapiroksāds 41,6 g/l, epoksikonazols 41,6 g/l, piraklostrobīns 66,6 g/l.
Emulsijas koncentrāts Reģistrācijas Nr. 0405 Reģistrācijas klase: 2.
Preparāta apraksts
Ceriax ir sistēmas fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību uz plašāk izplatītajām graudaugu slimībām lietošanai 
graudaugu sējumos. Ceriax satur trīs darbīgās vielās: epoksikonazolu (triazols, DMI grupas fungicīds) apvienojumā ar 
piraklostrobīnu (strobilurīns, QoI grupas fungicīds) un jaunu darbīgo vielu fl uksapiroksādu (karboksamīds, SDHI ķīmiskā 
grupa).
Epoksikonazols ir plaša spektra fungicīds ar ārstējošu un aizsargājošu iedarbību uz virkni graudaugu slimību. Epoksikonazols 
ļoti efektīvi ierobežo Septoria tritici, Septoria nodorum, dzeltenplankumainību, gredzenplankumainību, tīklplankumainību, 
rūsas, un tam ir laba efektivitāte pret graudzāļu miltrasu, Cladosporium sodrējumu un acsvaida plankumainību.
Piraklostrobīns ir aizsargājošs fungicīds, kas ir strobilurīnu grupas darbīgā viela un tai piemīt iedarbība uz rūsām, 
dzeltenplankumainību, tīklplankumainību un gredzenplankumainību. Šai darbīgajai vielai piemīt lokālsistēmiska un 
translamināra iedarbība uz sēnīšu ierosinātiem slimību ierosinātājiem, sistēmas iedarbība novērota daļēji. Piraklostrobīna 
fi zioloģiskā ietekme palielina augsnē esošā slāpekļa izmantošanos un augu stresa izturību. Augi, kas apstrādāti ar 
piraklostrobīnu, parāda labāku izturību pret abiotisko faktoru izraisīto stresu, kā īslaicīgs sausums vai ozona ietekme. Ar 
piraklostrobīnu apstrādātās lapas ilgāk saglabā zaļo krāsu, tādejādi aizkavē novecošanos. Šo fi zioloģisko efektu rezultātā tiek 
iegūta lielāka labību raža un labāka graudu kvalitāte.
Fluksapiroksāds ir jauna darbīgā viela ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību un plašu iedarbības spektru: uz tīklplankumainību, 
graudzāļu miltrasu, gredzenplankumainību, ramulāriju, Septoria spp. ierosinātām plankumainībām, dzeltenplankumainību un 
rūsām.
Fluksapiroksāds pārtrauc sēņu elpošanas ķēdes darbību un novērš enerģijas ražošanu šūnās un membrānās.

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
Ceriax lietojams atbilstoši norādījumiem konkrētas slimības ierobežošanai attiecīgajā attīstības stadijā. Ceriax var lietot kā 
daļu integrētās augu aizsardzības programmā, kurā ir iekļautas arī citas slimību ierobežošanas metodes.
Ceriax satur piraklostrobīnu, kas ir strobilurīnu grupas darbīgā viela un pieder hinonu grupai (QoI), kur pastāv krusteniskās 
rezistences risks. Ceriax ir lietojams parādoties pirmajām slimības pazīmēm, nepaļaujoties uz tā ārstējošajām īpašībām. 
Veģetācijas periodā graudaugos nav atļauts lietot vairāk par divām apstrādēm ar hinonu grupas darbīgo vielu fungicīdiem. Ja 
nepieciešama ārstējoša iedarbība, QoI fungicīdi jālieto maisījumā ar ārstējošiem fungicīdiem no citām darbīgo vielu grupām 
atbilstošā devā. Ceriax atbilst šīm prasībām, jo satur epoksikonazolu un fl uksapiroksādu. Lai nodrošinātu epoksikonazola un 
fl uksapiroksāda efektivitāti, Ceriax vienmēr jālieto ar pilnu ieteikto devu.
Ceriax satur epoksikonazolu (triazolu), kas pieder DMI (dimetilācijas inhibitori) grupai. Pret dažiem DMI 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).
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 Ceriax parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Ziemas kviešu, vasaras kviešu sējumos apstrādi veikt 
sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas stadijas beigām (AS 25 – 69) un rudzu, tritikāles, ziemas miežu, vasaras 
miežu un auzu sējumos sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25 – 61).
Ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, ziemas miežiem un vasaras miežiem un auzām deva: 2.0 – 3.0 l/ha.
Visiem graudaugiem var lietot arī dalīto devu: 1.5 l/ha un atkārtoti pēc 21 dienas 1.5 l/ha.
Mazāko devu vai  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. Ceriax var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem.
Darba šķīduma patēriņš: 100 – 300 l/ha.
Darba šķīduma sagatavošana
Ceriax kannu pirms atvēršanas sakratīt. Piepildiet ½ smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet 
nepieciešamo Ceriax daudzumu un izskalojiet tukšo iepakojuma kannu. Skalojamo ūdeni ielejiet smidzinātāja tvertnē. Iepildiet 
tvertnē atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķīdumu transporta un darba laikā.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Ceriax 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 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.
Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu 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 BASF SE tirdzniecības zīme, Vācija
* FRAC – Fungicide Resistance Action Committee




