AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI
Augalų apsaugos produkto
pavadinimas, forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris
registracijos galiojimo laikas
1.

Caryx
BASF A/S
0466AR/13
2020-02-28

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis
Mepikvat chloridas +
metkonazolas 210+30
g/l

Naudoji
mo
norma
kg/ha,
l/ha

Apdorojami
augalai

0,7-1,4

Žieminiai rapsai

0,7-1,4

Žieminiai rapsai

Apdorojimo
laikas

Purkšti rudenį, kai 3 lapas
išsivystęs-iki šoninių ūglių
formavimosi (BBCH 13-20)
Purkšti pavasarį, kai
susiformuoja 1 šoninis ūglisiki matomo pirmieji
žiedlapiai, tačiau
žiedpumpuriai vis dar
neišsiskleidę (BBCH 21-59)

Paskutinis
apdorojimo
terminas iki
derliaus
nuėmimo,
dienomis

Didžiausias
apdorojimų
skaičius
1

1

Naudojimo
apribojimai

Pavojingas.
Smarkiai pažeidžia akis.
Kenksmingas įkvėpus.
Kenksmingas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos
reakciją.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius,
naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Patekus į akis: Atsargiai plauti
vandeniu kelias minutes.
Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai
galima tai padaryti. Toliau
plauti akis. Nedelsiant
skambinti į Apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą
arba kreiptis į gydytoją.
Jei sudirginama oda arba ją
išberia: Kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Pasijutus blogai
skambinti į Apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą
arba kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė
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ir padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti.
Pasijutus blogai, skambinti į
Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą arba
kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti
prieš vėl juos apsivelkant.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą atiduoti į pavojingų
atliekų surinkimo aikštelę
pagal nacionalinius teisės aktų
reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo
pakuote (neplauti purškimo
įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens
organizmus, būtina išlaikyti 5
metrų apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių.
Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
2.

Cerone
Bayer
CropScience
AG
0146R/05,
2015-02-25

Etefonas
480 g/l

0,5

Žieminiai kviečiai

0,75-1,0

Žieminiai rugiai

0,5

Vasariniai kviečiai

0,5

Vasariniai miežiai

Purškiama nuo paskutinio
lapo pasirodymo iki
vamzdelėjimo vidurio, kai
sustorėja paskutinio lapo
lapamakštė
Purškiama nuo paskutinio
lapo pasirodymo iki pirmųjų
akuotų pasirodymo
Purškiama nuo paskutinio
lapo pasirodymo iki
vamzdelėjimo vidurio, kai
sustorėja paskutinio lapo
lapamakštė
Purškiama nuo antrojo
bamblio susiformavimo iki
pirmųjų akuotų pasirodymo

2

2

1

1

3

3.

4.

5.

6.

Cycocel 750
BASF A/S,
0093R/01,
2015-05-31

Chlormekvatchloridas
750 g/l

Cycogan
Makhteshim –
Agan Holland
B.V.
0194R/00,
2014-05-31
CCC
Nufarm GmbH
& Co KG,
0142R/03,
2015-05-31

Chlormekvat chloridas
675 g/l

Cuadro 25 EC
Cheminova A/S
0463AR/13
2018-04-30

Trineksapak etilas 250
g/l

Chlormekvatchloridas
750 g/l

1,0-1,5

Žieminiai kviečiai

Pasėliai purškiami
krūmijimosi pabaigoje bamblėjimo pradžioje
Pasėliai purškiami
krūmijimosi pabaigoje bamblėjimo pradžioje
Pasėliai purškiami
krūmijimosi metu

1

2,0

Žieminiai rugiai

1,0

Vasariniai miežiai, kviečiai

1,1

Žieminiai kviečiai

Pasėliai purškiami
bamblėjimo pradžioje

2

1,0

Vasariniai kviečiai

Pasėliai purškiami
krūmijimosi stadijoje

2

1,0-1,5

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai

Pasėliai purškiami nuo pilno
krūmijimosi iki pirmojo
bamblio pasirodymo

1

0,5

Vasariniai miežiai

Pasėliai purškiami
krūmijimosi metu

1

0,2-0,4

Žieminiai kviečiai

1

0,2-0,3

Vasariniai kviečiai

0,4-0,6

Žieminiai ir vasariniai
miežiai

0,4-0,6

Žieminiai rugiai, kvietrugiai

0,4-0,8

Gausiažiedės bei
daugiametės svidrės

0,8

Nendriniai ir raudonieji
eraičinai

0,5-0,8

Pašariniai motiejukai,
šunažolės

Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios iki paskutiniojo lapo
tarpsnio (BBCH 30–39)
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios iki paskutiniojo lapo
tarpsnio (BBCH 30–39)
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios iki paskutiniojo lapo
tarpsnio (BBCH 30–39)
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios iki paskutiniojo lapo
tarpsnio (BBCH 30–39)
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios iki žiedyno
susidarymo (BBCH 30–49)
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios iki žiedyno
susidarymo (BBCH 30–49)
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios iki žiedyno
susidarymo (BBCH 30–49)

1

1

1

1

1

1

1

1

Saugo javus nuo išgulimo

Saugo nuo išgulimo.
Augimo reguliatorius
klasifikuojamas:
Atsargiai.
Toksiškas vandens
organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.
Talpyklą šalinti atiduodant į
pavojingų atliekų surinkimo
aikštelę pagal nacionalinius
teisės aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Neužteršti vandens augalų
apsaugos produktu ar jo
pakuote (neplauti purškimo
įrenginių šalia paviršinio
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vandens telkinių / vengti
taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Pakuotė: 5 l.
7.

8.

Medax Top
BASF A/S
0382R/10
2020-04-01

Moddus 250
EC (A7725M)
Syngenta Crop
Protection AG,
0219R/11,
2021-02-14

Mepikvatchloridas +
kalcio proheksadionas
300 + 50 g/l.

Trineksapak etilas
250 g/l

1,0-1,5

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai, miežiai

0,75-1,0

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai, rugiai, miežiai

1,0

Vasariniai kviečiai

0,5

Vasariniai kviečiai

0,3-0,4

Žieminiai kviečiai

0,2-0,3

Vasariniai kviečiai

0,4

Vasariniai miežiai

Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios (BBCH 30) iki
paskutinio lapo tarpsnio
(BBCH 39) tankius, gerai
įtręštus pasėlius , ilgus
šiaudus turinčiose veislėse,
kai vyrauja vėsūs, lietingi
orai
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios (BBCH 30) iki
paskutinio lapo tarpsnio
(BBCH 39) lengvuose
dirvožemiuose auginamus,
atsparesnių išgulimui veislių
javus, kai yra šilta ir pakanka
drėgmės
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios (BBCH 30) iki
paskutinio lapo tarpsnio
(BBCH 39) tankius, gerai
įtręštus pasėlius , ilgus
šiaudus turinčiose veislėse,
kai vyrauja vėsūs, lietingi
orai
Purkšti nuo bamblėjimo
pradžios (BBCH 30) iki
paskutinio lapo tarpsnio
(BBCH 39) lengvuose
dirvožemiuose auginamus,
atsparesnių išgulimui veislių
javus, kai yra šilta ir pakanka
drėgmės
Purkšti bamblėjimo tarpsnyje
(BBCH 30-34)
Purkšti bamblėjimo tarpsnyje
(BBCH 30-32)
Purkšti bamblėjimo tarpsnyje
(BBCH 30-33)

1

1

1
1
1

Saugo javus nuo išgulimo
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9.

10.

11.

10.

Optimus
Makhteshim –
Agan Holland
B.V.
0413R/11
2018-04-30

Stabilan 750
Nufarm GmbH
& Co KG,
0141R/03,
2015-05-31
Terpal 460
BASF A/S,
0163R/05,
2015-07-30

Trimaxx
Makhteshim –
Agan Holland
B.V.
0412R/11
2018-04-30

Trineksapak etilas
175 g/l

Chlormekvatchloridas
750 g/l

Mepikvatchloridas +
etefonas
305 +155 g/l

Trineksapak etilas
175 g/l

0,4

Žieminiai kviečiai

0,4

Vasariniai kviečiai

0,2-0,5

Žieminiai miežiai

0,2-0,4

Vasariniai miežiai

1,0-1,5

Žieminiai kviečiai,
kvietrugiai

0,5

Vasariniai miežiai

1,0-1,5

Žieminiai kviečiai

1,0-1,5

Žieminiai rugiai

1,0

Vasariniai miežiai

0,4

Žieminiai kviečiai

0,4

Vasariniai kviečiai

0,2-0,5

Žieminiai miežiai

0,2-0,4

Vasariniai miežiai

Purkšti bamblėjimo tarpsnyje
(BBCH 31–37)
Purkšti bamblėjimo tarpsnyje
(BBCH 30–37)
Purkšti nuo krūmijimosi
pabaigos iki paskutiniojo
lapo pasirodymo tarpsnio
(BBCH 29–37)

1

Purkšti nuo krūmijimosi
pabaigos iki paskutiniojo
lapo pasirodymo tarpsnio
(BBCH 29–37)
Pasėliai purškiami nuo pilno
krūmijimosi iki pirmojo
bamblio pasirodymo
Pasėliai purškiami
krūmijimosi metu
Pasėliai purškiami nuo
antrojo bamblio tarpsnio iki
lapamakštės sustorėjimo
Pasėliai purškiami nuo
antrojo bamblio tarpsnio iki
lapamakštės sustorėjimo
Pasėliai purškiami nuo
antrojo bamblio tarpsnio iki
pasirodant paskutiniam lapui
Purkšti bamblėjimo tarpsnyje
(BBCH 31–37)
Purkšti bamblėjimo tarpsnyje
(BBCH 30–37)
Purkšti nuo krūmijimosi
pabaigos iki paskutiniojo
lapo pasirodymo tarpsnio
(BBCH 29–37
Purkšti nuo krūmijimosi
pabaigos iki paskutiniojo
lapo pasirodymo tarpsnio
(BBCH 29–37)

1

Saugo javus nuo išgulimo

1
1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

Saugo javus nuo išgulimo
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DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS
Preparato pavadinimas,
forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris,
registracijos galiojimo
laikas
1.
Menno Florades
Menno ChemieVertriebs Ges.m.b.H,
0257/05,
2015-11-07

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis
Benzoinė
rūgštis
90 g/l

Apdorojami
augalai
Paviršių, vazonėlių
šiltnamiuose
dezinfekcijai

Peilių, įrangos,
naudojamos
šiltnamiuose,
dezinfekcijai
Dėžės, padėklai,
sandėliai,
transporteriai,
transporto
priemonės,
pakrovimo vietos,
techninė įranga
naudojama bulvių
auginimo
technologijose

Apdorojimas

Kenksmingi
organizmai

Dezinfekuojama 1–
4% tirpalu/ 16
valandų
Dezinfekuojama 1 %
tirpalu/ 16 valandų
Dezinfekuojama 2–3
% tirpalu/ 3 minutes

Virusai

Dezinfekuojama 1 %
tirpalu/ 3 minutes

Bakterijos, grybai,
viroidai

Dezinfekuojama 2 %
tirpalu

Virusai, bakterijos,
grybai, viroidai

Bakterijos, grybai
Virusai

Pastabos

Gali pagreitinti metalų
koroziją

