VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO KALIF MEGA ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
2013 m. kovo 25 d. Nr. A1-109
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013;
2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011,
kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir Kalif
Mega registracijos ataskaitos išvadomis,
į r e g i s t r u o j u

herbicidą

Kalif Mega, Makhteshim-Agan Holland B.V.,

profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.
Veikliosios medžiagos: metazachloras 250 g/l + klomazonas 33 g/l.
Herbicidas klasifikuojamas:
Kenksmingas.
Aplinkai pavojingas.
Įtariama, kad gali sukelti vėžį.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
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.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
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Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra klomazono ir / ar metazachloro dažniau kaip kartą per trejus metus
tame pačiame lauke.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, iki paviršinio vandens telkinių būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
Herbicidas naudojamas:
Žieminiams rapsams.
Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Norma: 2,5–3,0 l/ha.
Purkšti pirmas 3 dienas po sėjos, ne daugiau kaip vieną kartą.

Vasariniams rapsams.
Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Norma: 2,5 l/ha.
Purkšti pirmas 3 dienas po sėjos, ne daugiau kaip vieną kartą.
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