
Gaisa temperatūra un produkta efektivitāte

Rapša lapām ir samērā biezs vaska slānis, kas apgrūtina
produkta iekļūšanu augā, kā arī traucē kvalitatīvu un
vienmērīgu smidzinājuma pārklājumu.

Caryx formulācija ir unikāla ar to, ka, salīdzinot ar standarta
produktiem, tā ātri un viegli absorbējas auga lapās, tāpēc
Caryx piemīt augsta lietus noturība arī drīz pēc tā
izsmidzināšanas. Tūlīt pēc produkta izsmidzināšanas pilieni
izšķīst un veido vienmērīgu, plānu lapu pārklājumu, tādējādi
pārklājot arī grūti pieejamās augu daļas.

Caryx efektivitāte salīdzinājumā ar citiem triazolu grupas
produktiem ir mazāk atkarīga no laika apstākļiem un
zemām gaisa temperatūrām. Caryx lietošanas
temperatūras diapazons ir daudz elastīgāks, tas droši
un efektīvi strādā, sākot no +5°C diennakts vidējās
temperatūras gan rudenī, gan pavasarī.

Caryx® speciāli radīts lietošanai rapša sējumos

Avots: BASF, vidēji n = 68; n = 55; n = 27 izmēģinājumos Vācijā.

Slimību kontrole

Savlaicīga apstrāde ar Caryx rapša sējumos ierobežo
sausplankumainību (Alternaria), gaišo lapu plankumainību
(Cylindrosporiose), kā arī daļēji ierobežo sakņu kakla
un stublāju puvi, ko ierosina Phoma lingam.

Visspēcīgākais rapšu augšanas regulators

Fungicīds slimību kontrolei rapšu sējumos

Uzlabota rapšu ziemcietība

BASF Crop Protection

Lambertu iela 33 B,

Mārupe, LV 2167, Latvija

Tālruņi: 67 508 250

         67 893 555

         67 893 556

www.agro.basf.lv

Caryx® – enerģijas avots ražai

• Uzlabota pārziemošana

• Ilgstošs regulācijas efekts

• Attīstītāka centrālā un sānu sakņu sistēma

• Veselīgāki un vitālāki rapšu augi, tātad intensīvāka barības vielu

uzņemšana un izmantošana

• Augsta produkta efektivitāte arī pie zemas gaisa t° +5°C

• Straujāka veģetācijas atjaunošanās pavasarī

• Sausumizturīgāki augi

• Veicina fotosintēzi laikā, kad rapsim visvairāk nepieciešama enerģija,

t.i., ziedēšanas un sēklu veidošanās laikā

• Optimizēta auga struktūra, saīsināts centrālais dzinums un vairāk spēcīgu

sānu dzinumu, izlīdzināts apgaismojums

• Efektīvāks ziedēšanas laiks, novērsta veldre, vairāk produktīvo pāksteņu

• Rezultāts – augstāka raža

Darbīgās vielas 30 g/l metkonazols + 210 g/l mepikvāta hlorīds

Formulācija SL šķīstošs koncentrāts, speciāli radīta formulācija rapsim

Reģistrētā deva 0,7 – 1,4 l/ha

Apstrādes laiks rudenī AS 13 – 20, pavasarī AS 21 – 59

Ieteiktā deva 0,7 – 1,0 l/ha

Ieteicamais darba šķīduma daudzums 200 – 400 l/ha

Enerģija pārziemošanai, attīstībai un ražaiLai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Apstrādāts ar CaryxKontrole

Augu aizsardzības shēma ziemas rapsim – uzlabota pārziemošana, straujāka
veģetācijas atsākšanās pavasarī – lielāka raža.

Ziedēšana

Cantus® 0,5 kg/haCaryx® 0,7 – 1,2 l/ha Caryx® 0,7 – 1,0 l/ha

Rudens Pavasaris

656155 – 5751321814

Ražas pieaugums pēc apstrādes ar Caryx®
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Efilor® 0,7 – 1,0 l/ha
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+4,8

Caryx®

Caryx rudenī Caryx pavasarī Caryx rudenī un pavasarī

Raža kontrolē
42,6 cnt/ha

(n = 68)

Raža kontrolē
39,9 cnt/ha

(n = 55)

Raža kontrolē
41,4 cnt/ha

(n = 27)



Caryx® – rapša augšanas regulators-fungicīds, kas radīts, pateicoties
aktīvam BASF zinātnieku pētnieciskajam darbam. Tā inovatīvā
formulācija apvieno darbīgo vielu kombināciju – metkonazolu un
mepikvāta hlorīdu. Šīs vielas darbojas neatkarīgi un vienlaicīgi, papildinot
viena otru, kas nodrošina stabilu un ilgstošu regulācijas efektu, pat
lietojot to agri sētos ziemas rapša sējumos.

Kontrolēts augšanas centrs

Apstrāde ar Caryx nodrošina augšanas punkta kontroli –
attīstās spēcīga auga rozete, tādējādi starp lapu žāklītēm
paslēpjot jau rudenī izveidojušos aizmetņus – ražas
potenciālu. Rapša augi attīstās tuvu augsnes virskārtai,
samazinot izsalšanas risku nelabvēlīgās ziemās.

Rudenī

Lai ziemas rapsis Latvijas klimatiskajos apstākļos
pārziemotu, tam pirms ziemošanas jāsasniedz optimāls
lapu skaits (8 – 10 lapas), saknes kakla diametram jābūt
8 – 10 mm, savukārt augšanas punkts nedrīkst pārsniegt
30 mm un sakņu sistēmai jābūt spēcīgi attīstītai.

Pēc apstrādes ar Caryx rudenī augi veido kompaktu, spēcīgu
augu lapu rozeti – tā ir izvērsta uz sāniem, tuvāk augsnes
virskārtai. Augu lapās palielinās hlorofila saturs, nodrošinot
intensīvāku augu fotosintēzi – saules enerģijas izmantošanu.
Tiek ierobežota augšanas punkta stiepšanās garumā.

Caryx veicina centrālo un sānsakņu attīstību, uzlabojot
ūdens un barības vielu apgādi, tādējādi pastiprinot rapšu
ziemcietību un izturību arī kritiskos laika apstākļos. Rezultātā
palielinās spēcīgu pārziemojušo augu skaits, kā arī tiek
nodrošināta straujāka veģetācijas atsākšanās pavasarī.

Pavasarī

Pavasarī ziemas rapsim ir būtiski atsākt veģetāciju agri –
jo garāka auga veģetācija, jo augstāks ražas potenciāls.
Vairāk dienu ražas veidošanai.

Ilgstošs regulācijas efekts Spēcīga sakņu attīstība

Bez apstrādes Ar Caryx apstrādātie rapši veidojas
kompakti ar zemu augšanas punktu

Rudens apstrāde veicina sakņu attīstību, īpaši sānsakņu
pieaugumu, kur uzkrāt vairāk barības vielu, nodrošinot
lielāku enerģiju ražas veidošanai.

BASF ziemas rapša audzēšanas stratēģija sākas ar kvalitatīvu augsnes apstrādi, sēju, mēslojuma
nodrošināšanu, nezāļu ierobežošanu un uzlabotu ziemcietību, veicot apstrādi ar Caryx.

Kontrolēts
augšanas punkts.
Lapas kompaktas,
tumši zaļas –
palielināts hlorofila
saturs auga lapās –
intensīvāka
fotosintēze

Lielāka sakņu
masa.
Vairāk uzkrātas
barības vielas –
enerģija attīstībai.
Uzlabota
ziemcietība

Agri un strauji atsākas augu veģetācija Ziedpumpuri un ziedi attīstās spēcīgi

Vairāk spēcīgu sānu dzinumu

Optimizēta auga struktūra – saīsināts centrālais dzinums
un vairāk spēcīgu sānu dzinumu – veicina produktīvo
pāksteņu attīstību. Auga stublājam tiek uzlabota stiprība
un novērsts veldres risks.

Veicina intensīvu un produktīvu ziedēšanu

Anglijas ADAS izmēģinājumu institūts pierādījis, ka
Caryx lietošana pavasarī nodrošina vienmērīgāku un
produktīvāku ziedēšanu ar vairāk apputeksnētiem
ziediem un produktīviem, pilnīgāk izveidotiem
pāksteņiem. Pateicoties regulētajai auga struktūrai,
saules gaisma iespiežas arī zemākās auga daļās,
panākot intensīvāku fotosintēzi, kas ir enerģijas avots
ražas veidošanai.

Bez apstrādes Apstrādāts ar Caryx

Ieteikumi Caryx lietošanai pavasarī
Deva: 0,7 – 1,0 l/ha. Apsmidzināt ziemas rapša sējumus
pavasarī no sānu dzinumu attīstības sākuma līdz dzelteno
pumpuru stadijai (AS 21 – 59). Optimālais laiks pavasara
apstrādei ir stublāja veidošanās stadijā (AS 31 – 39) (līdz
brīdim, kamēr rapša stublājs ir īsāks par 25 cm).

Caryx AS 29 – 59 Efilor / Cantus AS 65

Vienmērīga ražas
ienākšanās.
Vairāk iegūtu sēklu
uz m2. Augstāka
1000 sēklu masa

Uzlabota
ziemcietība,
straujāka
veģetācijas
atjaunošanās
pavasarī

Attīstītāki sānu
dzinumi, izlīdzināts
apgaismojums,
intensīvāka
fotosintēze augos

Intensīvs
ziedēšanas laiks

Intensīva
pāksteņu attīstība.
Vairāk attīstītu
produktīvo sānu
dzinumu un
pāksteņu

Mepikvāta hlorīds – kavē giberelīnu sintēzi, kas aptur
augu šūnu stiepšanos garumā. Tā rezultātā augi ir īsāki
un tiem palielinās hlorofila saturs lapās, kas savukārt
uzlabo augu fotosintēzes procesus. Mepikvāta hlorīds
stimulē augu sakņu attīstību un veicina barības vielu un
ūdens izmantošanu.

Mepikvāta hlorīda iedarbība uz rapsi ir lēna un ilgstoša.

Metkonazols – nomāc patogēno sēņu izraisīto slimību
attīstību. Aizsargā un ārstē augus no galvenajām rapšu
lapu un stublāju slimībām. Tas darbojas arī kā augšanas
regulators, kavējot giberelīnu attīstību – kontrolē auga
stiepšanos garumā.

Metkonazola iedarbība uz rapsi ir ātra, bet iedarbības
ilgums vidējs.

Augšanas regulators Fungicīds

Rudens

Rudens apstrāde ar Caryx dod būtisku saknes masas
pieaugumu gan rudenī, gan pavasarī.

Pavasaris

Pirms apstrādes

Bez apstrādes Apstrādāts ar Caryx

Caryx AS 13 – 20

Kopējais sakņu masas tilpums cm3

Kontrole Caryx

Pavasarī Rudenī Pavasarī Rudenī
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Ieteikumi Caryx lietošanai rudenī
Lietošanas devu izvēlas atkarībā no sējas termiņa, rapša
attīstības stadijas, šķirnes, sējumu biezības un slāpekļa
mēslojuma rudenī. Optimālais laiks Caryx lietošanai ir no
4 līdz 6 īstajām lapām.

Agros sējumos
(sēts pirms 10. augusta) Caryx deva ir 1,0 l/ha.
Vidējos sējas termiņos
(sēts 10. – 20. augusts) Caryx deva ir 0,7 l/ha.
Novēlotos sējumos
(sēts pēc 20. augusta) Caryx deva ir 0,5 l/ha.

Ja agri sētam, spēcīgi augošam rapsim apstrādi ar
regulatoru veic novēloti pēc 6 lapu stadijas, ieteicams
palielināt Caryx devu līdz 1,2 l/ha. Lielāka deva ir jālieto
sabiezinātos sējumos, šķirnēm ar strauju attīstību, platībās
ar lielu slāpekļa mēslojumu rudenī.

Apstrādāts ar Caryx

sakņu garums cm raža t/ha

Saknes garums cm rudenī un tā ietekme uz ražu

‘Sunday’ sēts 23.08.2010. Nav lietots fungicīds rapša ziedēšanas laikā.
LZI Dotnuva izmēģinājumu dati 2010/2011.
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Juventus 0,7 l/haKontrole Caryx 0,7 l/ha Caryx 1,0 l/ha

19 dienas pēc miglošanas 2010

Apstrādāts ar CaryxBez apstrādesBez apstrādes

Avots: ADAS (Anglijas lielākais neatkarīgais eksperts lauksaimniecības
attīstības un stratēģijas jautājumos) dati.

Novembris, 2013.

Pēterlauki, 17.10.2013.

Caryx®

2010/2011 raža t/ha



Caryx® – rapša augšanas regulators-fungicīds, kas radīts, pateicoties
aktīvam BASF zinātnieku pētnieciskajam darbam. Tā inovatīvā
formulācija apvieno darbīgo vielu kombināciju – metkonazolu un
mepikvāta hlorīdu. Šīs vielas darbojas neatkarīgi un vienlaicīgi, papildinot
viena otru, kas nodrošina stabilu un ilgstošu regulācijas efektu, pat
lietojot to agri sētos ziemas rapša sējumos.

Kontrolēts augšanas centrs

Apstrāde ar Caryx nodrošina augšanas punkta kontroli –
attīstās spēcīga auga rozete, tādējādi starp lapu žāklītēm
paslēpjot jau rudenī izveidojušos aizmetņus – ražas
potenciālu. Rapša augi attīstās tuvu augsnes virskārtai,
samazinot izsalšanas risku nelabvēlīgās ziemās.

Rudenī

Lai ziemas rapsis Latvijas klimatiskajos apstākļos
pārziemotu, tam pirms ziemošanas jāsasniedz optimāls
lapu skaits (8 – 10 lapas), saknes kakla diametram jābūt
8 – 10 mm, savukārt augšanas punkts nedrīkst pārsniegt
30 mm un sakņu sistēmai jābūt spēcīgi attīstītai.

Pēc apstrādes ar Caryx rudenī augi veido kompaktu, spēcīgu
augu lapu rozeti – tā ir izvērsta uz sāniem, tuvāk augsnes
virskārtai. Augu lapās palielinās hlorofila saturs, nodrošinot
intensīvāku augu fotosintēzi – saules enerģijas izmantošanu.
Tiek ierobežota augšanas punkta stiepšanās garumā.

Caryx veicina centrālo un sānsakņu attīstību, uzlabojot
ūdens un barības vielu apgādi, tādējādi pastiprinot rapšu
ziemcietību un izturību arī kritiskos laika apstākļos. Rezultātā
palielinās spēcīgu pārziemojušo augu skaits, kā arī tiek
nodrošināta straujāka veģetācijas atsākšanās pavasarī.

Pavasarī

Pavasarī ziemas rapsim ir būtiski atsākt veģetāciju agri –
jo garāka auga veģetācija, jo augstāks ražas potenciāls.
Vairāk dienu ražas veidošanai.

Ilgstošs regulācijas efekts Spēcīga sakņu attīstība

Bez apstrādes Ar Caryx apstrādātie rapši veidojas
kompakti ar zemu augšanas punktu

Rudens apstrāde veicina sakņu attīstību, īpaši sānsakņu
pieaugumu, kur uzkrāt vairāk barības vielu, nodrošinot
lielāku enerģiju ražas veidošanai.

BASF ziemas rapša audzēšanas stratēģija sākas ar kvalitatīvu augsnes apstrādi, sēju, mēslojuma
nodrošināšanu, nezāļu ierobežošanu un uzlabotu ziemcietību, veicot apstrādi ar Caryx.

Kontrolēts
augšanas punkts.
Lapas kompaktas,
tumši zaļas –
palielināts hlorofila
saturs auga lapās –
intensīvāka
fotosintēze

Lielāka sakņu
masa.
Vairāk uzkrātas
barības vielas –
enerģija attīstībai.
Uzlabota
ziemcietība

Agri un strauji atsākas augu veģetācija Ziedpumpuri un ziedi attīstās spēcīgi

Vairāk spēcīgu sānu dzinumu

Optimizēta auga struktūra – saīsināts centrālais dzinums
un vairāk spēcīgu sānu dzinumu – veicina produktīvo
pāksteņu attīstību. Auga stublājam tiek uzlabota stiprība
un novērsts veldres risks.

Veicina intensīvu un produktīvu ziedēšanu

Anglijas ADAS izmēģinājumu institūts pierādījis, ka
Caryx lietošana pavasarī nodrošina vienmērīgāku un
produktīvāku ziedēšanu ar vairāk apputeksnētiem
ziediem un produktīviem, pilnīgāk izveidotiem
pāksteņiem. Pateicoties regulētajai auga struktūrai,
saules gaisma iespiežas arī zemākās auga daļās,
panākot intensīvāku fotosintēzi, kas ir enerģijas avots
ražas veidošanai.

Bez apstrādes Apstrādāts ar Caryx

Ieteikumi Caryx lietošanai pavasarī
Deva: 0,7 – 1,0 l/ha. Apsmidzināt ziemas rapša sējumus
pavasarī no sānu dzinumu attīstības sākuma līdz dzelteno
pumpuru stadijai (AS 21 – 59). Optimālais laiks pavasara
apstrādei ir stublāja veidošanās stadijā (AS 31 – 39) (līdz
brīdim, kamēr rapša stublājs ir īsāks par 25 cm).

Caryx AS 29 – 59 Efilor / Cantus AS 65

Vienmērīga ražas
ienākšanās.
Vairāk iegūtu sēklu
uz m2. Augstāka
1000 sēklu masa

Uzlabota
ziemcietība,
straujāka
veģetācijas
atjaunošanās
pavasarī

Attīstītāki sānu
dzinumi, izlīdzināts
apgaismojums,
intensīvāka
fotosintēze augos

Intensīvs
ziedēšanas laiks

Intensīva
pāksteņu attīstība.
Vairāk attīstītu
produktīvo sānu
dzinumu un
pāksteņu

Mepikvāta hlorīds – kavē giberelīnu sintēzi, kas aptur
augu šūnu stiepšanos garumā. Tā rezultātā augi ir īsāki
un tiem palielinās hlorofila saturs lapās, kas savukārt
uzlabo augu fotosintēzes procesus. Mepikvāta hlorīds
stimulē augu sakņu attīstību un veicina barības vielu un
ūdens izmantošanu.

Mepikvāta hlorīda iedarbība uz rapsi ir lēna un ilgstoša.

Metkonazols – nomāc patogēno sēņu izraisīto slimību
attīstību. Aizsargā un ārstē augus no galvenajām rapšu
lapu un stublāju slimībām. Tas darbojas arī kā augšanas
regulators, kavējot giberelīnu attīstību – kontrolē auga
stiepšanos garumā.

Metkonazola iedarbība uz rapsi ir ātra, bet iedarbības
ilgums vidējs.

Augšanas regulators Fungicīds

Rudens

Rudens apstrāde ar Caryx dod būtisku saknes masas
pieaugumu gan rudenī, gan pavasarī.

Pavasaris

Pirms apstrādes

Bez apstrādes Apstrādāts ar Caryx

Caryx AS 13 – 20

Kopējais sakņu masas tilpums cm3

Kontrole Caryx

Pavasarī Rudenī Pavasarī Rudenī
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Ieteikumi Caryx lietošanai rudenī
Lietošanas devu izvēlas atkarībā no sējas termiņa, rapša
attīstības stadijas, šķirnes, sējumu biezības un slāpekļa
mēslojuma rudenī. Optimālais laiks Caryx lietošanai ir no
4 līdz 6 īstajām lapām.

Agros sējumos
(sēts pirms 10. augusta) Caryx deva ir 1,0 l/ha.
Vidējos sējas termiņos
(sēts 10. – 20. augusts) Caryx deva ir 0,7 l/ha.
Novēlotos sējumos
(sēts pēc 20. augusta) Caryx deva ir 0,5 l/ha.

Ja agri sētam, spēcīgi augošam rapsim apstrādi ar
regulatoru veic novēloti pēc 6 lapu stadijas, ieteicams
palielināt Caryx devu līdz 1,2 l/ha. Lielāka deva ir jālieto
sabiezinātos sējumos, šķirnēm ar strauju attīstību, platībās
ar lielu slāpekļa mēslojumu rudenī.

Apstrādāts ar Caryx

sakņu garums cm raža t/ha

Saknes garums cm rudenī un tā ietekme uz ražu

‘Sunday’ sēts 23.08.2010. Nav lietots fungicīds rapša ziedēšanas laikā.
LZI Dotnuva izmēģinājumu dati 2010/2011.
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Juventus 0,7 l/haKontrole Caryx 0,7 l/ha Caryx 1,0 l/ha

19 dienas pēc miglošanas 2010

Apstrādāts ar CaryxBez apstrādesBez apstrādes

Avots: ADAS (Anglijas lielākais neatkarīgais eksperts lauksaimniecības
attīstības un stratēģijas jautājumos) dati.

Novembris, 2013.

Pēterlauki, 17.10.2013.

Caryx®

2010/2011 raža t/ha



Caryx® – rapša augšanas regulators-fungicīds, kas radīts, pateicoties
aktīvam BASF zinātnieku pētnieciskajam darbam. Tā inovatīvā
formulācija apvieno darbīgo vielu kombināciju – metkonazolu un
mepikvāta hlorīdu. Šīs vielas darbojas neatkarīgi un vienlaicīgi, papildinot
viena otru, kas nodrošina stabilu un ilgstošu regulācijas efektu, pat
lietojot to agri sētos ziemas rapša sējumos.

Kontrolēts augšanas centrs

Apstrāde ar Caryx nodrošina augšanas punkta kontroli –
attīstās spēcīga auga rozete, tādējādi starp lapu žāklītēm
paslēpjot jau rudenī izveidojušos aizmetņus – ražas
potenciālu. Rapša augi attīstās tuvu augsnes virskārtai,
samazinot izsalšanas risku nelabvēlīgās ziemās.

Rudenī

Lai ziemas rapsis Latvijas klimatiskajos apstākļos
pārziemotu, tam pirms ziemošanas jāsasniedz optimāls
lapu skaits (8 – 10 lapas), saknes kakla diametram jābūt
8 – 10 mm, savukārt augšanas punkts nedrīkst pārsniegt
30 mm un sakņu sistēmai jābūt spēcīgi attīstītai.

Pēc apstrādes ar Caryx rudenī augi veido kompaktu, spēcīgu
augu lapu rozeti – tā ir izvērsta uz sāniem, tuvāk augsnes
virskārtai. Augu lapās palielinās hlorofila saturs, nodrošinot
intensīvāku augu fotosintēzi – saules enerģijas izmantošanu.
Tiek ierobežota augšanas punkta stiepšanās garumā.

Caryx veicina centrālo un sānsakņu attīstību, uzlabojot
ūdens un barības vielu apgādi, tādējādi pastiprinot rapšu
ziemcietību un izturību arī kritiskos laika apstākļos. Rezultātā
palielinās spēcīgu pārziemojušo augu skaits, kā arī tiek
nodrošināta straujāka veģetācijas atsākšanās pavasarī.

Pavasarī

Pavasarī ziemas rapsim ir būtiski atsākt veģetāciju agri –
jo garāka auga veģetācija, jo augstāks ražas potenciāls.
Vairāk dienu ražas veidošanai.

Ilgstošs regulācijas efekts Spēcīga sakņu attīstība

Bez apstrādes Ar Caryx apstrādātie rapši veidojas
kompakti ar zemu augšanas punktu

Rudens apstrāde veicina sakņu attīstību, īpaši sānsakņu
pieaugumu, kur uzkrāt vairāk barības vielu, nodrošinot
lielāku enerģiju ražas veidošanai.

BASF ziemas rapša audzēšanas stratēģija sākas ar kvalitatīvu augsnes apstrādi, sēju, mēslojuma
nodrošināšanu, nezāļu ierobežošanu un uzlabotu ziemcietību, veicot apstrādi ar Caryx.

Kontrolēts
augšanas punkts.
Lapas kompaktas,
tumši zaļas –
palielināts hlorofila
saturs auga lapās –
intensīvāka
fotosintēze

Lielāka sakņu
masa.
Vairāk uzkrātas
barības vielas –
enerģija attīstībai.
Uzlabota
ziemcietība

Agri un strauji atsākas augu veģetācija Ziedpumpuri un ziedi attīstās spēcīgi

Vairāk spēcīgu sānu dzinumu

Optimizēta auga struktūra – saīsināts centrālais dzinums
un vairāk spēcīgu sānu dzinumu – veicina produktīvo
pāksteņu attīstību. Auga stublājam tiek uzlabota stiprība
un novērsts veldres risks.

Veicina intensīvu un produktīvu ziedēšanu

Anglijas ADAS izmēģinājumu institūts pierādījis, ka
Caryx lietošana pavasarī nodrošina vienmērīgāku un
produktīvāku ziedēšanu ar vairāk apputeksnētiem
ziediem un produktīviem, pilnīgāk izveidotiem
pāksteņiem. Pateicoties regulētajai auga struktūrai,
saules gaisma iespiežas arī zemākās auga daļās,
panākot intensīvāku fotosintēzi, kas ir enerģijas avots
ražas veidošanai.

Bez apstrādes Apstrādāts ar Caryx

Ieteikumi Caryx lietošanai pavasarī
Deva: 0,7 – 1,0 l/ha. Apsmidzināt ziemas rapša sējumus
pavasarī no sānu dzinumu attīstības sākuma līdz dzelteno
pumpuru stadijai (AS 21 – 59). Optimālais laiks pavasara
apstrādei ir stublāja veidošanās stadijā (AS 31 – 39) (līdz
brīdim, kamēr rapša stublājs ir īsāks par 25 cm).

Caryx AS 29 – 59 Efilor / Cantus AS 65

Vienmērīga ražas
ienākšanās.
Vairāk iegūtu sēklu
uz m2. Augstāka
1000 sēklu masa

Uzlabota
ziemcietība,
straujāka
veģetācijas
atjaunošanās
pavasarī

Attīstītāki sānu
dzinumi, izlīdzināts
apgaismojums,
intensīvāka
fotosintēze augos

Intensīvs
ziedēšanas laiks

Intensīva
pāksteņu attīstība.
Vairāk attīstītu
produktīvo sānu
dzinumu un
pāksteņu

Mepikvāta hlorīds – kavē giberelīnu sintēzi, kas aptur
augu šūnu stiepšanos garumā. Tā rezultātā augi ir īsāki
un tiem palielinās hlorofila saturs lapās, kas savukārt
uzlabo augu fotosintēzes procesus. Mepikvāta hlorīds
stimulē augu sakņu attīstību un veicina barības vielu un
ūdens izmantošanu.

Mepikvāta hlorīda iedarbība uz rapsi ir lēna un ilgstoša.

Metkonazols – nomāc patogēno sēņu izraisīto slimību
attīstību. Aizsargā un ārstē augus no galvenajām rapšu
lapu un stublāju slimībām. Tas darbojas arī kā augšanas
regulators, kavējot giberelīnu attīstību – kontrolē auga
stiepšanos garumā.

Metkonazola iedarbība uz rapsi ir ātra, bet iedarbības
ilgums vidējs.

Augšanas regulators Fungicīds

Rudens

Rudens apstrāde ar Caryx dod būtisku saknes masas
pieaugumu gan rudenī, gan pavasarī.

Pavasaris

Pirms apstrādes

Bez apstrādes Apstrādāts ar Caryx

Caryx AS 13 – 20

Kopējais sakņu masas tilpums cm3

Kontrole Caryx

Pavasarī Rudenī Pavasarī Rudenī
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Ieteikumi Caryx lietošanai rudenī
Lietošanas devu izvēlas atkarībā no sējas termiņa, rapša
attīstības stadijas, šķirnes, sējumu biezības un slāpekļa
mēslojuma rudenī. Optimālais laiks Caryx lietošanai ir no
4 līdz 6 īstajām lapām.

Agros sējumos
(sēts pirms 10. augusta) Caryx deva ir 1,0 l/ha.
Vidējos sējas termiņos
(sēts 10. – 20. augusts) Caryx deva ir 0,7 l/ha.
Novēlotos sējumos
(sēts pēc 20. augusta) Caryx deva ir 0,5 l/ha.

Ja agri sētam, spēcīgi augošam rapsim apstrādi ar
regulatoru veic novēloti pēc 6 lapu stadijas, ieteicams
palielināt Caryx devu līdz 1,2 l/ha. Lielāka deva ir jālieto
sabiezinātos sējumos, šķirnēm ar strauju attīstību, platībās
ar lielu slāpekļa mēslojumu rudenī.

Apstrādāts ar Caryx

sakņu garums cm raža t/ha

Saknes garums cm rudenī un tā ietekme uz ražu

‘Sunday’ sēts 23.08.2010. Nav lietots fungicīds rapša ziedēšanas laikā.
LZI Dotnuva izmēģinājumu dati 2010/2011.
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Juventus 0,7 l/haKontrole Caryx 0,7 l/ha Caryx 1,0 l/ha

19 dienas pēc miglošanas 2010

Apstrādāts ar CaryxBez apstrādesBez apstrādes

Avots: ADAS (Anglijas lielākais neatkarīgais eksperts lauksaimniecības
attīstības un stratēģijas jautājumos) dati.

Novembris, 2013.

Pēterlauki, 17.10.2013.
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Gaisa temperatūra un produkta efektivitāte

Rapša lapām ir samērā biezs vaska slānis, kas apgrūtina
produkta iekļūšanu augā, kā arī traucē kvalitatīvu un
vienmērīgu smidzinājuma pārklājumu.

Caryx formulācija ir unikāla ar to, ka, salīdzinot ar standarta
produktiem, tā ātri un viegli absorbējas auga lapās, tāpēc
Caryx piemīt augsta lietus noturība arī drīz pēc tā
izsmidzināšanas. Tūlīt pēc produkta izsmidzināšanas pilieni
izšķīst un veido vienmērīgu, plānu lapu pārklājumu, tādējādi
pārklājot arī grūti pieejamās augu daļas.

Caryx efektivitāte salīdzinājumā ar citiem triazolu grupas
produktiem ir mazāk atkarīga no laika apstākļiem un
zemām gaisa temperatūrām. Caryx lietošanas
temperatūras diapazons ir daudz elastīgāks, tas droši
un efektīvi strādā, sākot no +5°C diennakts vidējās
temperatūras gan rudenī, gan pavasarī.

Caryx® speciāli radīts lietošanai rapša sējumos

Avots: BASF, vidēji n = 68; n = 55; n = 27 izmēģinājumos Vācijā.

Slimību kontrole

Savlaicīga apstrāde ar Caryx rapša sējumos ierobežo
sausplankumainību (Alternaria), gaišo lapu plankumainību
(Cylindrosporiose), kā arī daļēji ierobežo sakņu kakla
un stublāju puvi, ko ierosina Phoma lingam.

Visspēcīgākais rapšu augšanas regulators

Fungicīds slimību kontrolei rapšu sējumos

Uzlabota rapšu ziemcietība

BASF Crop Protection

Lambertu iela 33 B,

Mārupe, LV 2167, Latvija

Tālruņi: 67 508 250

         67 893 555

         67 893 556

www.agro.basf.lv

Caryx® – enerģijas avots ražai

• Uzlabota pārziemošana

• Ilgstošs regulācijas efekts

• Attīstītāka centrālā un sānu sakņu sistēma

• Veselīgāki un vitālāki rapšu augi, tātad intensīvāka barības vielu

uzņemšana un izmantošana

• Augsta produkta efektivitāte arī pie zemas gaisa t° +5°C

• Straujāka veģetācijas atjaunošanās pavasarī

• Sausumizturīgāki augi

• Veicina fotosintēzi laikā, kad rapsim visvairāk nepieciešama enerģija,

t.i., ziedēšanas un sēklu veidošanās laikā

• Optimizēta auga struktūra, saīsināts centrālais dzinums un vairāk spēcīgu

sānu dzinumu, izlīdzināts apgaismojums

• Efektīvāks ziedēšanas laiks, novērsta veldre, vairāk produktīvo pāksteņu

• Rezultāts – augstāka raža

Darbīgās vielas 30 g/l metkonazols + 210 g/l mepikvāta hlorīds

Formulācija SL šķīstošs koncentrāts, speciāli radīta formulācija rapsim

Reģistrētā deva 0,7 – 1,4 l/ha

Apstrādes laiks rudenī AS 13 – 20, pavasarī AS 21 – 59

Ieteiktā deva 0,7 – 1,0 l/ha

Ieteicamais darba šķīduma daudzums 200 – 400 l/ha

Enerģija pārziemošanai, attīstībai un ražaiLai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Apstrādāts ar CaryxKontrole

Augu aizsardzības shēma ziemas rapsim – uzlabota pārziemošana, straujāka
veģetācijas atsākšanās pavasarī – lielāka raža.

Ziedēšana

Cantus® 0,5 kg/haCaryx® 0,7 – 1,2 l/ha Caryx® 0,7 – 1,0 l/ha

Rudens Pavasaris

656155 – 5751321814

Ražas pieaugums pēc apstrādes ar Caryx®
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Raža kontrolē
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Raža kontrolē
41,4 cnt/ha

(n = 27)
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izšķīst un veido vienmērīgu, plānu lapu pārklājumu, tādējādi
pārklājot arī grūti pieejamās augu daļas.

Caryx efektivitāte salīdzinājumā ar citiem triazolu grupas
produktiem ir mazāk atkarīga no laika apstākļiem un
zemām gaisa temperatūrām. Caryx lietošanas
temperatūras diapazons ir daudz elastīgāks, tas droši
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Savlaicīga apstrāde ar Caryx rapša sējumos ierobežo
sausplankumainību (Alternaria), gaišo lapu plankumainību
(Cylindrosporiose), kā arī daļēji ierobežo sakņu kakla
un stublāju puvi, ko ierosina Phoma lingam.
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• Veicina fotosintēzi laikā, kad rapsim visvairāk nepieciešama enerģija,

t.i., ziedēšanas un sēklu veidošanās laikā

• Optimizēta auga struktūra, saīsināts centrālais dzinums un vairāk spēcīgu

sānu dzinumu, izlīdzināts apgaismojums

• Efektīvāks ziedēšanas laiks, novērsta veldre, vairāk produktīvo pāksteņu

• Rezultāts – augstāka raža

Darbīgās vielas 30 g/l metkonazols + 210 g/l mepikvāta hlorīds

Formulācija SL šķīstošs koncentrāts, speciāli radīta formulācija rapsim

Reģistrētā deva 0,7 – 1,4 l/ha

Apstrādes laiks rudenī AS 13 – 20, pavasarī AS 21 – 59

Ieteiktā deva 0,7 – 1,0 l/ha

Ieteicamais darba šķīduma daudzums 200 – 400 l/ha

Enerģija pārziemošanai, attīstībai un ražaiLai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Apstrādāts ar CaryxKontrole

Augu aizsardzības shēma ziemas rapsim – uzlabota pārziemošana, straujāka
veģetācijas atsākšanās pavasarī – lielāka raža.

Ziedēšana

Cantus® 0,5 kg/haCaryx® 0,7 – 1,2 l/ha Caryx® 0,7 – 1,0 l/ha

Rudens Pavasaris

656155 – 5751321814

Ražas pieaugums pēc apstrādes ar Caryx®

0

1

2

3

5

 cnt/ha

Standarta produkts

Caryx

0 s pēc izsmidzināšanas 2 min pēc izsmidzināšanas

0 s pēc izsmidzināšanas 2 min pēc izsmidzināšanas

Standarta produkts

Caryx

Ražas pieaugums cnt/ha

4

Efilor® 0,7 – 1,0 l/ha

+2,5 +2,3

+4,8

Caryx®

Caryx rudenī Caryx pavasarī Caryx rudenī un pavasarī

Raža kontrolē
42,6 cnt/ha

(n = 68)

Raža kontrolē
39,9 cnt/ha

(n = 55)

Raža kontrolē
41,4 cnt/ha

(n = 27)




