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VEIKIMO BŪDAS

CONAXIS sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: dimetenamido-P ir klomazono.

Dimetenamidas-P patenka į piktžoles per šaknis ir dygstančius daigus (hipokoti-
lius/epikotilius) ir sutrikdo ilgos riebalų rūgščių grandinės gamybą. Jis slopina ląs-
telių dalijimąsi, paveiktos piktžolės iš karto nustoja augti, o po to sunyksta visiškai.

Klomazonas taip pat patenka į piktžoles per šaknis bei dygstančius daigus ir slopi-
na baltymus, kurie yra atsakingi už chlorofilo ir karotinoidų biosintezę. 

CONAXIS yra sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, į piktžoles patenkantis per šak-
nis, daigus ir skilčialapius. Jautrios piktžolės dar gali ir sudygti, bet sudygsta paba-
lusios ir labai greitai žūva.

Geriausiai CONAXIS veikia, panaudojus jį iš karto po sėjos ant gerai paruoštos, 
drėg nos, išlygintos ir įdirbtos dirvos. Geras, vienodas dirvos paruošimas, tolygiai, 
optimaliu gyliu įterpta sėkla, geras šiaudų įterpimas taip pat svarbus, kad herbicidas 
galėtų tolygiai pasklisti dirvos paviršiuje. Jei purškimo metu dirva sausa, herbicidas 
pradės veikti tik po lietaus.

HERBICIDAS 

Veikliosios medžiagos: 
dimetenamidas-P 400 g/l 
klomazonas 50 g/l 

Produkto forma
kapsulių suspensija (CS)

Pakuotė
5,0 l, 10 l

Conaxis®

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas 
vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžo-
lėms naikinti visų rūšių žirnių, pupų, sojų, vasari-
nių ir žieminių rapsų laukuose po sėjos iki  augalų 
sudygimo.
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Document size: 115x130 mm (width x height)
Gross size: 135x130 mm (width x height)
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HERBICIDAS
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms 
dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti šviežių žirnelių su 
ankštimis ir be ankščių, žirnių, ankštinių pupelių, pupų, sojų, vasarinių 
ir žieminių rapsų laukuose tuoj pat po sėjos iki augalų sudygimo.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

Conaxis®
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Purkšti reikia iš karto po sėjos – prieš augalų sudygimą. Šiltoje ir drėgnoje dirvoje, 
pavyzdžiui, rapsų dygimas po sėjos gali prasidėti jau po 3 dienų. Labai svarbu, kad 
sėklos būtų įterptos kuo tolygiau, ne mažiau kaip 2 cm gylyje. Žirniai, pupos ir sojos 
dygsta ilgiau.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

CONAXIS galima naudoti žirniuose, pupose, sojose, taip pat žieminiuose ir vasa-
riniuose rapsuose. Herbicidas geriausiai veiks paskleistas ant gerai išdirbtos, drė-
gnos, lygios dirvos.

Augalai Norma l/ha Panaudojimo laikas Pastabos

Žirniai, pupos, sojos 1,0–1,4 Po sėjos iki sudygimo
BBCH (00-09)

Purškiama pavasarį
1 kartą

Vasariniai rapsai 1,25 Po sėjos iki sudygimo
BBCH (00-09)

Purškiama pavasarį
1 kartą

Žieminiai rapsai 1,0–1,25 Po sėjos iki sudygimo
BBCH (00-09)

Purškiama rudenį
1 kartą

ŽIRNIAI, PUPOS IR SOJOS

CONAXIS 1,4 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00–09)

Labai geras veikimas: trikertės žvaginės, vaistinės ramunės, bekvapiai šunramu-
niai.

Geras veikimas: paprastosios rietmenės, kibieji lipikai, raudonžiedės notrelės, dar-
žinės žliūgės, smulkieji snapučiai.

Vidutiniškai geras veikimas: peliniai pašiaušėliai, baltosios balandos, dėmėtieji 
rūgčiai, paprastosios žilės, dirvinės čiužutės.

Silpnas veikimas: dirviniai vijokliai, nelygialapiai rūgčiai, vijokliniai pelėvirkščiai, 
garstukai, dirvinės našlaitės.

CONAXIS 1,0 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00–09)

Labai geras veikimas: vaistinės ramunės.

Geras veikimas: trikertės žvaginės, raudonžiedės notrelės, daržinės žliūgės.

Vidutiniškai geras veikimas: peliniai pašiaušėliai, paprastosios rietmenės, smulkieji 
snapučiai, kibieji lipikai.

Silpnas veikimas: baltosios balandos, dirviniai vijokliai, bekvapiai šunramuniai, dė-
mėtieji rūgčiai, paprastosios žilės, dirvinės čiužutės, dirvinės našlaitės.

VASARINIAI RAPSAI

CONAXIS 1,25 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00-09)

Labai geras veikimas: daržinės žliūgės.

Geras veikimas: dirvinės čiužutės.
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Vidutiniškai geras veikimas: paprastosios rietmenės, kibieji lipikai, smulkieji sna-
pučiai, persinės veronikos.

Silpnas veikimas: šiurkštieji burnočiai, baltosios balandos, vijokliniai pelėvirkščiai, 
dirvinės našlaitės.

ŽIEMINIAI RAPSAI

CONAXIS 1,25 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00-09)

Labai geras veikimas: trikertės žvaginės, apskritalapiai snapučiai, vaistinės ramu-
nės, vienametės miglės, daržinės žliūgės, pūdyminės veronikos, gebenlapės veroni-
kos, persinės veronikos.

Geras veikimas: dirviniai bobramuniai, kibieji lipikai, karpytieji snapučiai, smulkieji 
snapučiai, raudonžiedės notrelės, bekvapiai šunramuniai, paprastosios žilės, balto-
sios garstyčios, dirvinės čiužutės.

Vidutiniškai geras veikimas: rugiagėlės, baltosios balandos, pūdyminės aguonos.

Silpnas veikimas: vaistinės žvirbliarūtės, dirvinės našlaitės.

CONAXIS 1,0 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00-09)

Labai geras veikimas: trikertės žvaginės, vaistinės ramunės, daržinės žliūgės, ge-
benlapės veronikos, persinės veronikos.

Geras veikimas: kibieji lipikai, smulkieji snapučiai.

Vidutiniškai geras veikimas: rugiagėlės, raudonžiedės notrelės, pūdyminės aguo-
nos, dirvinės čiužutės, pūdyminės veronikos.

Silpnas veikimas: baltosios balandos, vaistinės žvirliarūtės, bekvapiai šunramuniai, 
dirvinės našlaitės.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Po CONAXIS panaudojimo, esant nepalankiomis oro sąlygoms, gali pasitaikyti au-
galų streso simptomų (lengvas lapų pabalimas, deformavimasis, dalinis pasėlių pra-
retėjimas, laikinas augimo sustabdymas). Šie simptomai paprastai išnyksta po kelių 
savaičių ir neturi neigiamos įtakos augalų derliui ir kokybei.

Nenaudokite CONAXIS, jei yra nors viena iš šių nepalankių sąlygų:

• Augalų sėklos jau pradėjo dygti (esant ypač palankioms sąlygoms, rapsų dygimas 
gali prasidėti praėjus 36 valandoms po sėjos).

• Sėklos nepadengtos 2 cm dirvos sluoksniu.

• Prognozuojamas smarkus lietus.

• Vėlyvos sėjos žieminiai rapsai.

• Dirvos su mažu humuso kiekiu.

• Durpiniai dirvožemiai.
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SĖJOMAINA

ŽIEMINIAI RAPSAI

Po žieminių rapsų, purkštų CONAXIS, derliaus nuėmimo, kitais metais galima auginti 
visus augalus. 

Kai CONAXIS jau buvo panaudotas, o augalai žūsta rudenį:

Atsėti žieminiais rapsais galima praėjus 3 savaitėms po herbicido panaudojimo, po 
gilaus ir intensyvaus dirvos dirbimo.

Atsėti žieminiais javais (kviečiais, miežiais, rugiais, kvietrugiais, spelta kviečiais) ga-
lima praėjus 1,5 mėnesio po herbicido panaudojimo, po gilaus ir intensyvaus dirvos 
dirbimo, rekomenduojama sėklos normą padidinti 15 %.

Kitą pavasarį:

Atsėti vasariniais javais (kviečiais, miežiais, rugiais, kvietrugiais, spelta kviečiais) 
galima praėjus 5 mėnesiams po herbicido panaudojimo, po vidutiniškai intensyvaus 
dirvos dirbimo.

Atsėti vasariniais rapsais, ankštiniais augalais galima praėjus 5 mėnesiams po 
herbicido panaudojimo, specialių reikalavimų dirvos dirbimui nėra.

Atsėti cukriniais runkeliais, kukurūzais galima praėjus 6 mėnesiams po herbicido 
panaudojimo, specialių reikalavimų dirvos dirbimui nėra.

Atsėti vasarinėmis pašarinėmis žolėmis, dobilais ar liucerna galima praėjus 
6 mėnesiams po herbicido panaudojimo, po vidutiniškai intensyvaus dirvos dirbimo.

VASARINIAI RAPSAI, VISŲ TIPŲ ŽIRNIAI, PUPOS IR SOJOS

Po CONAXIS panaudojimo laiku nuėmus derlių, po to galima auginti visus augalus.

Kai augalai žūva, o CONAXIS jau buvo panaudotas, tą patį pavasarį:

Atsėti vasariniais rapsais galima praėjus 3 savaitėms po herbicido panaudojimo, 
po gilaus ir intensyvaus dirvos dirbimo.

Atsėti vasariniais javais (kviečiais, miežiais, rugiais, kvietrugiais, spelta kviečiais) 
galima praėjus 1,5 mėnesio po herbicido panaudojimo, po gilaus ir intensyvaus dir-
vos dirbimo, rekomenduojama sėklos normą padidinti 15 %.

Atsėti kukurūzais galima praėjus 1 mėnesiui po herbicido panaudojimo, po viduti-
niškai intensyvaus dirvos dirbimo.

Atsėti žirniais, pupomis ir sojomis galima praėjus 1,5 mėnesio po herbicido panau-
dojimo, po vidutiniškai intensyvaus dirvos dirbimo.

Negalima atsėti cukriniais runkeliais, pašarinėmis žolėmis, dobilais ar liucerna.

GRETA AUGANTYS AUGALAI

Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų. 

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha. 
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PURKŠTUVO PLOVIMAS

Visada plaukite purkštuvą iškart po purškimo tą pačią dieną arba keičiant purškia-
mus produktus.

1.  Pripildykite 1/3 vandens rezervuaro gėlu vandeniu. Išplaukite purkštuvą ir leiskite 
cirkuliuoti sistemoje. Plovimui naudojamą vandenį išpurkškite ant tuo pačiu pro-
duktu apdoroto lauko. Plovimą pakartokite tris kartus. Vandens rezervuare turėtų 
būti ne mažiau kaip 10 % visos talpyklos. Purkštuvą galima visiškai ištuštinti ant 
biologiškai aktyvaus dirvožemio arba išleisti vandenį į specialią talpyklą.

2.  Nuplaukite visą traktorių ir purkštuvo išorę, geriausia tame pačiame apdorotame 
lauke.

3.  Laikykitės purškimo įrangos gamintojo purkštuvo plovimo instrukcijų. Įsitikinkite, 
kad vanduo išplovė visas purškimo įrangos dalis.

4.  Purkštukus ir filtrus reikia nuimti ir išplauti atskirai, naudokite plovimui skirtas 
priemones, pvz.: Neutralize Tank Cleaner®.

5.  Tuščia pakuotė ir purškimo įranga turi būti plaunami taip, kaip tą numato galio-
jantys teisės aktai.


