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Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. A1-109 „Dėl herbicido Kalif Mega įregistravimo
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straipsniu,

įgyvendindamas 2018 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/1269, kuriuo
dėl veikliųjų medžiagų 1-metil-ciklopropeno, beta ciflutrino, chlortalonilo, chlortolurono,
klomazono, cipermetrino, daminozido, deltametrino, p-dimetenamido, diurono, fludioksonilo,
flufenaceto, flurtamono, fostiazato, indoksakarbo, MCPA, MCPB, prosulfokarbo, metiltiofanato ir
tribenurono patvirtinimo galiojimo laikotarpio pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL 2018 L 238, p. 62), ir atsižvelgdamas į Adama Registrations
B. V. 2018 m. spalio 3 d. prašymą:
1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą Kalif Mega, Adama Registrations B. V., profesionaliajam
naudojimui iki 2020 m. spalio 31 d.
1.1. Veikliosios medžiagos: metazachloras 250 g/l + klomazonas 33 g/l.
1.2. Herbicido forma: vandeninės kapsulių suspensijos ir vandeninės koncentruotos
suspensijos mišinys.
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1.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš
dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas, jam
priskiriant:
1.3.1. Signalinį žodį: „Atsargiai“.
1.3.2. Pavojingumo frazes:
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
1.3.3. Atsargumo frazes:
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:
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 vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
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, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio
vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., 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.
1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
1.5. Herbicidas naudojamas:
Žieminiams rapsams.
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Norma: 2,5–3,0 l/ha.
Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Purkšti pirmas 3 dienos po sėjos, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.
Norma: 2,5 l/ha.
Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Purkšti pirmas 3 dienos po sėjos, 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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