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Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. A1-309 „Dėl augimo reguliatoriaus Caryx
įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS CARYX ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 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), bei atsižvelgdamas į Caryx registracijos
ataskaitos išvadas ir į BASF A/S 2015 m. rugsėjo 4 d. prašymą:
1. Į r e g i s t r u o j u augimo reguliatorių Caryx, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui
iki 2020 m. vasario 28 d.
1.1. Veikliosios medžiagos: mepikvato chloridas 210 g/l + metkonazolas 30 g/l.
1.2. Augimo reguliatoriaus forma: tirpus koncentratas.
1.3. Augimo reguliatorius klasifikuojamas:
Pavojinga.
Smarkiai pažeidžia akis.
Kenksminga įkvėpus.
Kenksminga prarijus.
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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 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 nacionalinės 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.
Augimo reguliatorius naudojamas:
Žieminiams rapsams.
Saugo nuo išgulimo, iš dalies apsaugo nuo fomozės.
Norma: 0,7–1,4 l/ha.
Purkšti rudenį, kai 3 lapas išsivystęs, iki šoninių ūglių formavimosi (BBCH 13–20), ne
daugiau kaip 1 kartą.
Žieminiams rapsams.
Saugo nuo išgulimo, iš dalies apsaugo nuo fomozės.
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Norma: 0,7–1,4 l/ha.
Purkšti pavasarį, kai susiformuoja 1 šoninis ūglis, iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau
žiedpumpuriai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21–59), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.
Saugo nuo išgulimo.
Norma: 0,7–1,4 l/ha.
Purkšti nuo pirmojo tarpubamblio iki pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstymo, tačiau kol
jie dar neišsiskleidę (BBCH 31–55) tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.
2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“
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