FENIX®
HERBICIDAS
Veiklioji medžiaga: aklonifenas 600 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija.
Kontaktinis herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes
piktžoles bulvėse, morkose, šakniniuose salieruose, pastarnokuose, šakninėse petražolėse,
svogūnuose (sodinamuose iš ropelių), česnakuose, žirniuose, pupose.
Skirtas profesionaliam naudojimui.

APLINKAI PAVOJINGAS
DĖMESIO!
Sudėtyje yra aklonifeno. Gali sukelti alergiją.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali suketi ilgalaikius nepalankius ekosistemų
pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Vengti patekimo ant odos.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų
lapais).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 1 metro apsauginę zoną.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 8 5 2362052
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI
RIZIKOS,
BŪTINA
VYKDYTI
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
REIKALAVIMUS
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l
Registracijos Nr. 0305H/07
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas 2 metai.

Gamintojas
Bayer CropScience AG,
Alfred-Nobel Straße 50
D-40789 Monheim, Vokietija
Registracijos savininkas
Bayer CropScience AG,
Alfred-Nobel Straße 50,
D-40789 Monheim, Vokietija
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 686 88444, faks. 8 37 237809
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Veikimo būdas
FENIX yra kontaktinio veikimo herbicidas, turintis ribotą sisteminį pasiskirstymą augale.
FENIX yra nitrofenilo eterio grupės herbicidas, stabdantis chlorofilo gamybą piktžolėse.
Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles. Herbicidas naudojamas prieš
pasėlių sudygimą ir po sudygimo. Naudojant FENIX prieš sudygimą dirvos paviršius turi
būti tolygiai padengtas produktu, kur jo veiklioji medžiaga aklonifenas suformuoja
vientisą plėvelę. Susidarę grumstai dirvos paviršiuje ženkliai sumažina produkto
efektyvumą. Kad pasiektume didžiausią efektą, būtina gerai paruošti dirvą, vagas ir
tinkamai nupurkšti herbicidu. FENIX į piktžoles patenka per skilčialapius, koleoptilę
(daigelius). Herbicidas nestabdo piktžolių dygimo, bet veikia sudygusias piktžoles iki tam
tikro lygio, kuris priklauso nuo sėklų vidaus resursų, piktžolių augimo greičio ir
absorbuoto veikliosios medžiagos kiekio. Tipiški FENIX poveikio požymiai:
pašviesėjimai ir chlorozės pasirodo ant jaunų, besivystančių daigų, ūglių audinių. Vėliau
piktžolės nustoja augusios, žūva. FENIX nepatenka į augalus per šaknis, todėl jis nėra
visiškai priklausomas nuo dirvos drėgmės ir temperatūros panaudojimo metu. Produktas
veikia 2-3 mėn.
Veikimo spektras
Vienaskiltės:
Geras efektyvumas (75 – 100 proc.):
Vienmetė miglė (Poa annua)
Vidutinis efektyvumas (50 – 75 proc.):
Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), neveislioji dirsė (Bromus sterilis), pievinis
pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides), paprastoji rietmenė (Echinochloa crus galli),
šerytės (Setaria spp.).
Silpnas efektyvumas (mažiau nei 50 proc.):

Vienmetė svidrė (Lolium multiflorum).
Neefektyvus (mažiau nei 25 proc.):
Paprastasis varputis (Elytrigia repens), tuščioji aviža (Avena fatua).
Dviskiltės:
Labai geras arba geras efektyvumas (75 – 100 proc.):
Burnočiai (Amaranthus spp.), plačioji balandūnė (Atriplex patula), savaime išsisėję rapsai
(Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris), baltoji balanda
(Chenopodium album), kibusis lipikas (Galium aparine), notrelės (Lamium spp.),
raudonžiedis progailis (Anagallis arvensis), aguona birulė (Papaver rhoeas), dirvinis
ridikas (Raphanus raphanistrum), dirviniai garstukai (Sinapis arvensis), smulkiažiedė
galinsoga (Galinsoga parviflora), paprastoji gaiva (Lapsana communis), dėmėtoji rūgtis
(Polygonum persicaria), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), trumpamakštė rūgtis
(Polygonum lapathifolium), šliaužiantysis vėdrynas (Ranunculus repens), dirvinė
neužmirštuolė (Myosotis arvensis), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), paprastasis kežys
(Spergula arvensis), daržinė pienė (Sonchus oleraceus), notros (Stachys spp.), dirvinė
čiužutė (Thlapsi arvense), dirvinė veronika (Veronica arvensis), persinė veronika
(Veronica persica), gailioji dilgėlė (Urtica urens), našlaitės (Viola spp.), ramunės
(Matricaria spp.), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis).
Vidutinis efektyvumas (50 – 75 proc.):
Vijokliniai rūgčiai (Fallopia convolvulus), vikiai (Vicia spp.), kibusis lipikas (Galium
aparine) organinėse dirvose.
Silpnas efektyvumas (mažiau nei 50 proc.):
Bobramuniai (Anthemis spp.), aklės (Galeopsis spp.), vienmetis laiškenis (Mercurialis
annua), žilės (Senecio spp.).
Neefektyvus (mažiau nei 25 proc.):
Dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum),
gebenlapė veronika (Veronika hederifolia), nuodingoji šunpetrė (Aethusa cynapium).
Naudojimo laikas ir norma
FENIX gali būti naudojamas prieš sudygstant ir sudygus augalams. Herbicidas
efektyviausias, kai piktžolės yra jaunos, ypač skilčialapių tarpsnyje. Molio ir smėlio
dirvožemiuose gali būti naudojamas prieš sudygstant ir sudygus piktžolėms, o
organiniuose dirvožemiuose rekomenduojama naudoti tik po sudygimo.
Bulvės
FENIX naudoti po galutinio vagų suformavimo (paskutinio bulvių kaupimo), bet ne
vėliau kaip 1 savaitė iki bulvių daigų pasirodymo. Po apdorojimo FENIX, kad nebūtų
pažeista susidariusi plėvelė, negalima atlikti jokių dirvos purenimo darbų.
Rekomenduojama neformuoti aukštų vagų, kad būtų išvengta vėjo ir lietaus erozijos.
Tinkamai paruoštos vagos padės pasiekti geresnio herbicido efektyvumo.

Norma 3,0 l/ha
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Žirniai, pupos
FENIX purškiama iš karto po sėjos, prieš sudygstant žirniams ir pupoms.
Norma 3,0 l/ha
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Morkos, šakniniai salierai, pastarnokai, šakninės petražolės
FENIX naudojamas 2 būdais:
1. Purškiama vieną kartą prieš sudygstant daržovių pasėliams. Norma 2,5 l/ha.
2. Purškiama prieš sudygstant ir sudygus daržovių pasėliams:
Pirmą kartą purškiama prieš sudygstant daržovių pasėliams.
Norma 1,5 l/ha.
Antrą kartą purškiama sudygus daržovių pasėliams, kai daržovės turi 2
tikruosius lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje.
Norma 1,0 l/ha.
Kai Fenix purškiamas pagal antrą sistemą, gaunamas geresnis efektas, nes antro purškimo
metu sunaikinama nauja piktžolių karta.
Jei vėliau sezono metu bus lietinga, tai gali pasirodyti nauja piktžolių karta. Tokiu atveju
rekomenduojama purkšti kitu herbicidu naudojantis jo naudojimo rekomendacijomis.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.
Svogūnai, sodinami iš ropelių, česnakai
Nerekomenduojama purkšti svogūnų sėjamų iš sėklų, nes gali pažeisti pasėlius, jei po
purškimo bus vėsu ir lietinga.
FENIX naudojamas 2 būdais:
1. Purškiama vieną kartą prieš sudygstant ropelėms. Norma 2,5 l/ha.
2. Purškiama prieš sudygstant ir sudygus ropelėms:
Pirmą kartą purškiama iš karto po svogūnų pasodinimo.
Norma 1,5 l/ha.
Antrą kartą purškiama sudygus daržovių pasėliams, kai daržovės turi 1-2
lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje.
Norma 1,0 l/ha.
Kai purškiama pagal antrą sistemą gaunamas geresnis efektas, nes antro purškimo metu
sunaikinama nauja piktžolių karta.
Jei vėliau sezono metu bus lietinga, tai gali pasirodyti nauja piktžolių karta. Tokiu atveju
rekomenduojama purkšti kitu herbicidu naudojantis jo naudojimo rekomendacijomis.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.
Vandens kiekis: 200-500 l/ha.
PASTABOS
Nenustatytos jautrios herbicidui bulvių ir daržovių veislės.
Jei FENIX bus netinkamai naudojamas (ypač jei purškimas suvėlintas dėl nepalankių oro
sąlygų, t.y. lietaus), tai gali pažeisti pasėlius. Herbicido nuplovimas nuo nelygaus dirvos

paviršiaus į žemesnes vietas, gali skatinti veikliosios medžiagos kaupimąsi, todėl tai gali
pažeisti kraštinius augalus.
ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ KAITA
Jei po FENIX panaudojimo yra praėję mažiau nei 3 mėn., tai, giliai suarus dirvą, galima
sėti kukurūzus, valgomąsias pupas, dobilus, o sekliai suarus dirvą – pašarines pupas,
žirnius, bulves. Praėjus daugiau nei 3 mėn. po FENIX panaudojimo, suarus dirvą 10-15
cm gyliu, galima sėti visus augalus.
Rekomenduojama parinkti tinkamą sėjomainą, nes, susiklosčius nepalankioms aklonifeno
skilimo sąlygoms, gali nukentėti paskui auginami augalai.
TIRPALO RUOŠIMAS
Į purkštuvą supilama pusę purškimui skirto vandens ir įjungiama maišyklė. Reikiamas
produkto kiekis (prieš tai produktą reikia gerai suplakti pakuotėje) lėtai ir tolygiai
supilamas į purkštuvą ir gerai išmaišomas. Supilamas likęs vanduo ir vėl išmaišoma.
Purkšti įjungus maišyklę. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti
įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.
LAIKYMAS
Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, gerai vėdinamoje
patalpoje, 0° - +30° C temperatūroje, atskirai nuo maisto produktų, pašarų, indų maistui,
šildytuvų ir atviros ugnies. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas - 2
metai.
SAUGOS PRIEMONĖS
Darbo metu būtina dėvėti apsauginius rūbus, respiratorių, akinius ir gumines pirštines.
Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Nekvėpuoti išpurkšto tirpalo dulksna. Stengtis, kad
produktas nepatektų į akis ar ant odos, lūpų. Po darbo purškimo įrenginius rūpestingai
išplauti ir kelis kartus išskalauti vandeniu. Tirpalo likučius ir vandenį, naudotą plovimui,
išpurkšti ant jau nupurkštų FENIX plotų. Po darbo nusiprausti vandeniu ir muilu,
išsiskalauti burną, pakeisti drabužius. Saugoti, kad produktas ar jo likučiai nepatektų į
vandens telkinius ir nutekamuosius vandenis.
Gaisro gesinimo priemonės: vandens srovė, alkoholiams atsparios putos, anglies
dvideginis, sausi milteliai.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę
ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti
pakuotės kitiems tikslams.
PIRMOJI PAGALBA
Bendroji informacija
Nedelsiant nurengti suteptus, permirkusius drabužius ir saugiai pašalinti.
Įkvėpus
Išnešti nukentėjusįjį į neužterštą zoną. Esant žymiam pakenkimui kviesti gydytoją.
Patekus ant odos

Nuvilkti visus suterštus drabužius. Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilu.
Jei atsirado odos sudirgimas kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis
Plauti akis dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 min. Kreiptis į gydytoją.
Prarijus
Vėmimo neskatinti, plauti burną vandeniu, kreiptis į gydytoją. Išgerti aktyvuotos anglies.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 8 5 2362052
Informacija gydytojui
FENIX priklauso nitrofenilo eterio cheminei grupei. Specifinio priešnuodžio nėra, taikyti
simptominį gydymą.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame
įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius,
atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo
išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra
pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.
® - registruotas Bayer CropScience AG, Vokietija prekės ženklas.

