
Tanaris®

Dimetēnamīds-P pieder pie hloroacetamīdu 

klases herbicīdiem, kas sāk darboties, 

iekļūstot augā. Tas nodrošina augu augšanas 

kavēšanos, deformāciju un dīgstošo augu 

bojāeju. Dimetēnamīds-P arī iekļūst augā 

caur saknēm un dīgstu daļām (hipokotilu, 

epikotilu). Tādējādi dimetēnamīda-P iedarbība 

ir ierobežota un ir efektīva nezāļu dīgšanas un 

agrās nezāļu attīstības laikā. Dimetēnamīdam-P 

ir ļoti neliela vai nav iedarbības caur lapām un 

minimāla mobilitāte. Kvinmeraku augi uzņem 

gan caur saknēm, gan caur lapām, un tas 

pārvietojas augā gan akropetāli, gan 

bazipetāli. Ņemot vērā šo kombinēto 

iedarbību, Tanaris ir lietojams pirms nezāļu vai 

īsi pēc nezāļu sadīgšanas.

Preparāta apraksts

Herbicīdi

Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas 
rapša un vasaras rapša sējumos

0579

2.

dimetēnamīds-P 333 g/l

kvinmeraks 167 g/l

suspo-emulsija

5 l

Reģistrācijas Nr.: 
Reģistrācijas klase:
Darbīgās vielas:

Formulācija: 
Iepakojums: 

Ļoti augsta efektivitāte (95–100%)

Gerānija, sīkā Plikstiņš, parastais Smalkžodzene, parastā 

Laba efektivitāte (85–94%)

Kumelīte, tīruma Kumelīte, ārstniecības Madara, ķeraiņu

Virza, parastā

Vidēja efektivitāte (70–84%)

Balanda, baltā Veronika, persijas

Zema efektivitāte (50–69%)

Magone, zīda Naudulis, tīruma Vijolīte, lauka

Efektivitāte, ziemas rapsī ar devu 1,5 l/ha, apstrādājot pirms rapša sadīgšanas (AS 00–09)

Pieejams tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma. Lūdzu sazinieties ar BASF agronomu!



Herbicīdi

Lietošana

Augu spēja uzņemt Tanaris ir atkarīga no vienmērīgas aktīvo vielu 

dimetēnamīda-P un kvinmeraka izplatības augsnes ūdens fāzē ap 

dīgstošajām nezālēm, ko ietekmē augnes mitrums un augsnes 

sastrādāšanas kvalitāte. Sausuma apstākļos augsnē Tanaris aktivitāte var 

būt novilcināta līdz pirmajiem nokrišņiem, tomēr mitruma daudzums 

augsnē, kāds ir nepieciešams, lai ierosinātu sēklu dīgšanu ir pietiekams, lai 

aktivizētu herbicīda darbību.

Deva: 1,5 l/ha. Apstrādi ar Tanaris ziemas rapša sējumos iespējams veikt 

pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00–09) vai pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 

8 lapu stadijai (AS 10–18). Lietojot Tanaris pēc kultūrauga sadīgšanas, 

svarīgi smidzinājumu veikt agrākās nezāļu attīstības stadijās, lai panāktu 

labāku efektivitāti.

Laba efektivitāte (85–94%)
Kumelīte, ārstniecības Madara, ķeraiņu Smalkžodzene, parastā 

Vidēja efektivitāte (70–84%)

Kumelīte, tīruma Virza, parastā Magone, zīda

Zema efektivitāte (50–69%)

Balanda, baltā Panātre, sārtā Gerānija, sīkā

Sinepe, tīruma Plikstiņš, parastais

Efektivitāte, ziemas rapsī ar devu 1,5 l/ha, apstrādājot pēc rapša sadīgšanas (AS 10–18)

Laba efektivitāte (85–94%)
Madara, neīstā Madara, ķeraiņu

Vidēja efektivitāte (70–84%)

Kumelīte, tīruma Panātre, sārtā Rudzupuķe, parastā

Zema efektivitāte (50–69%)

Plikstiņš, parastais

Efektivitāte, vasaras rapsī ar devu 1,5 l/ha, apstrādājot pēc rapša sadīgšanas (AS 10–18)

Ziemas rapša sējumos

Ievērojiet 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm!



Herbicīdi

Deva: 1,5 l/ha. Apstrādi ar Tanaris vasaras rapša sējumos veikt pēc 

kultūrauga sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10–18). Labāku herbicīda 

efektivitāti panākot, to lietojot agrās nezāļu attīstības stadijās.

Ievērībai! Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu 
aizsardzības līdzekli, kas satur dimetēnamīdu-P, vairāk kā vienu reizi 
trijos gados vienā un tajā pašā laukā. Lai aizsargātu neizdīgušus 
kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, 
ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā 
neizmantojamai zemei.

Nelietot laikā, kad tiek prognozētas spēcīgas lietusgāzes, ja augi cieš no 

stresa, ir novājināti vai gaidāmas salnas. Nelabvēlīgos laikapstākļos, pēc 

Tanaris lietošanas augiem iespējamas fitotoksiskuma pazīmes, kas parasti 

pazūd pēc dažām nedēļām un nerada negatīvu ietekmi uz ražu. Salnu 

gadījumos var tikt novēroti pārejoši augu apdegumi.

Pēcaugs: pēc ziemas un vasaras rapša novākšanas var tikt audzēti jebkuri 

kultūraugi. Ja ziemas rapsis, kurš apstrādāts ar Tanaris, rudenī ir gājis bojā, 

tad tā paša gada rudenī var tikt sēts ziemas rapsis bez augsnes apstrādes, 

ziemāju graudaugi ar augsnes apstrādi 10 cm dziļumā. Ja ziemas rapsis, 

kas apstrādāts ar Tanaris, rudenī ir gājis bojā, tad pavasarī var tikt sēti – 

burkāni, graudaugi, kāposti, vasaras rapsis, kukurūza, sīpoli, zirņi un lauka 

pupas – bez augsnes apstrādes, bet ar augsnes apstrādi 10 cm dziļumā – 

salāti un daudzgadīgā airene. Ja vasaras rapsis ir gājis bojā, tad bez 

augsnes apstrādes var tikt sēti – vasaras rapsis, kāposti, sīpoli, kukurūza, 

zirņi un lauka pupas, bet veicot augsnes apstrādi 10 cm dziļumā arī 

graudaugi.

Tvertnes maisījumi: Tanaris var lietot tvertnes maisījumos kopā ar Focus 

Ultra + Dash, Teridox, Ikarus, Caramba un Caryx. Neskaidrību gadījumā 

sazinieties ar kompāniju pārstāvjiem.

Ieteicamais darba šķīduma daudzums: 100–400 l/ha.

Uzmanību!

H317, H319, H410, EUH401, P280, P302+P352, P305+P351+P338, 

P333+P313, P337+P313, P391, P501, SP1, SPe1, P, SPe31, SPe32 *

Vasaras rapša sējumos




