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Spetsiaalselt rapsile
loodud toote formulatsioon

BASF teadlased on loonud spetsiaalselt rapsile mõeldud
formulatsiooni, tänu millele kattuvad taimed paremini preparaadiga ning toimeained satuvad kiiremini taimesse.
See on nn „lakikihi efekt“ – taimed näivad pärast pritsimist
otsekui lakiga kaetud ja tumerohelised.

Talirapsi taimedele tekib loomulik vahakiht, mis takistab toimeainete imendumist taimerakkudesse.
Standard
toode

Laialivalgumine 0 sekundit

Laialivalgumine 2 min. hiljem

Laialivalgumine 0 sekundit

Laialivalgumine 2 min. hiljem

Caryx

Caryx toimib ilmast ja
temperatuurist sõltumata

Vihmakindlus
Taimelehtedele moodustub õhuke Caryx’i kaitsekiht,
mis imendub kiiresti lehtedesse ja võrsetesse.
Caryx muutub vihmakindlaks niipea, kui preparaat on
taimel kuivanud.

Caryx toimib juba + 5ºC keskmisel õhutemperatuuril, lubades preparaati kasutada nii hilissügisel
kui varakevadel. Triasoolide gruppi kuuluvad kasvuregulaatorid toimivad aga alates +10ºC.

Kasutusjuhend
Kevadel

Sügisel

Õitsemise ajal

CANTUS® GOLD
0,4–0,5 l/ha

CARYX®

CARYX®

0,7–1,4 l/ha

0,7–1,0 l/ha

Caryx

®

Sügisel:
• Aitab rapsitaimel ettevalmistuda talveks
• Peatab pikkuskasvu - kasvukuhik asub maapinna lähedal
• Taimed muutuvad tumedamaks ja elujõulisemaks
• Tugevdab juurekava
• Paraneb toitainete omastamine
• Võib kasutada kuni +5ºC õhutemperatuurini
• Omab fomoosivastast kaitset
Kevadel:
• Kasvu reguleerimine - madalamad ja tugevamad taimed
• Lai kasutusaeg – BBCH 31–51
• Ühtlase kasvu ja arenguga taimik
• Narmasjuurte ja külgvõrsete arengu stimuleerimine
• Õitsemise ühtlustamine, pea- ja külgvõrse kõtrade
üheaegne valmimine
• Fomoosivastane kaitse
• Pikaajaline toime
• Võib kasutada juba alates +5ºC õhutemperatuurist
• Suurem saak

Tehniline info:
Toimeained:

30 g/l metkonasool + 210 g/l mepikvaatkloriid

Formulatsioon:

vesilahus

Toimeviis:

süsteemne

Kulunorm:

0,7–1,4 l/ha

Kasutusaeg:

sügisel 4-6 lehe faasis (BBCH 14–16),
kevadel külgvõrsete kujunemisest kuni
esimeste õielehtede tekkeni (BBCH 31-51)

Vee kulu:

200–400 l/ha

EFILOR®

0,7–1,4 l/ha

– energia allikas

Enne kasutamist loe läbi toote etikett

BASF Agro
14

18

32

51

57

61

63–67

kasvufaasid BBCH

Alo Põldmaa 50 53 121
Margus Saviste 530 30755

Osaline haigustevastane kaitse
Sügisel
Caryx kaitseb rapsi 4-6. lehe faasis fomoosi eest.
Preparaadil on pikaajaline ravitoime.

Postkast 14, Laagri 76491
Saue vald, Harjumaa

Kevadel
Caryx kaitseb peavõrse kasvu ajal rapsitaimi
fomoosi ja helelaiksuse eest.

www.agro.basf.ee

Uudis!
Lae alla mobiilirakendus
“Agronoomi abiline“

Energia talvitumiseks,
energija derliui
kasvuks ja saagiks

Caryx

®

Sügisel
Kasvuregulaator osalise fomoosivastase toimega
Kasvu reguleerimine

Fungitsiidne toime

Caryx sisaldab kahte toimeainet, metkonasooli ja mepikvaatkloriidi, mis suudavad tõhusalt pidurdada talirapsi
kasvu. Nad omavad erinevat, teineteist täiendavat toimet.

Caryx kaitseb fomoosi vastu. Ta peatab taime patogeensetes seenrakkudes asuva ergosterooli tootmise. Ergosterooli puudumisel ei kujune seenrakkude membraanid,
st. toimeained peatavad seenrakkude ja haiguse edasise
leviku.

2 toimeainet täiendavad teineteist
Caryx®

Mepikvaatkloriid

Metkonasool

Kasutamine

kasvuregulaator

kasvuregulaator,
fungitsiid

Omastatavus

süsteemne

süsteemne

Toime kiirus

aeglane

kiire

Järeltoime aeg

pikaajaline

lühike-keskmine

Temperatuuri mõju

alates +5°C

optimaalne +12–20°C

(keskm. ööpäevane temp.)

November, 2013.

Pritsimata

Pritsitud Caryx

Kasvu reguleerimine
Sügisene pritsimine:
Kulunorm: 0,7–1,4 l/ha Caryx 4–6 lehe faasis.
Lehestiku ja juurte areng
Caryx kindlustab talirapsi optimaalse kasvu kuni talveni,
leherosett ei kasva pikemaks, lehed muutuvad tumeroheliseks ja hoiavad maad ligi. Madalad kompaktsed
taimed taluvad paremini tuult ja talvekülmasid. Hästi
arenenud lehtede ja juurte süsteem tagab taime
elujõulisuse.

Pritsitud Caryx – taimed on kompaktselt,
kasvukuhik asub mullapinna lähedal

Caryx toime talirapsil ’Sunday‘ 2010. aastal, LZI Dotnuva
Juurte pikkus, cm
12

10,48

Kevadel peatab Caryx peavõrse pikkuskasvu ning stimuleerib taime külgvõrsete arengut, tõstes õite ja kõtrade
arvukust.
Caryx tagab ühtlase õitsemise ja kõtrade valmimise, võimaldades kergemini prognoosida saagikoristuse aega ja
vähendades saagikadusid.
Caryx’ga pritsimine vähendab saagikoristuse kulusid,
hoiab kokku aega ning energiaressursse.

Juurte areng
Sügisene pritsimine stimuleerib põhi- ja narmasjuurte
arengut.
Madal kasvukuhik
Kuna külgvõrsete ja õiepungade kujunemine algab juba
sügisel, on reaalne oht neil talvel viga saada või koguni
hukkuda. Selle riski vähendamiseks soodustab Caryx
juurte arengut ja kasvu, hoides kasvukuhiku mullapinna
lähedal, kus ta on hästi lehtedega kaitstud.

Ilma
kasvureguiaatorita

Sügisel kogub taliraps energia oma juurtesse päikesest,
veest ja toitainetest. Caryx’i kasutamisega taime kasv
peatatakse ja mullast väljaulatuv taimeosa muutub väiksemaks. Lehed arenevad ainult niipalju, kui vaja. Samal
ajal aga hakkavad juured arenema, põhijuur koos paljude
kõrvaljuurtega muutub pikemaks, jämedamaks ja tugevamaks. Eduka talvitumise eelduseks olev kompaktne rapsi
kasvukuhik elab talve paremini üle. Suured energiavarud
juurestikus kindlustavad aga omakorda väga tugeva taime
kasvu juba varakevadest.

Kevadel

Saak t/ha

10,82

11,49

10,81

3,2

Varajane ja ühtlane
kasvu algus

Ühtlane õiepungade ja õisikute
kujunemine ning arenemine

Kevadine pritsimine:
Kulunorm: 0,7–1,4 l/ha Caryx, kui rapsitaimed
on 30-40cm kõrgused (BBCH 31–39)

Inglismaa instituudi ADAS katsed näitasid, et kasutades
Caryx’it kevadel, õitseb raps ühtlasemalt ja rikkalikumalt,
õisikutes ei kujune tühje või mahapudenevaid õisi. Päikesevalgus satub ühtlaselt taimedele, mis tagab intensiivsema fotosünteesi ja koos sellega ka suurema saagi.

Rohkem külgvõrseid
Peatades peavõrse kasvu, arenevad ja kasvavad külgvõrsed
paremini. Taimed arenevad kompaktseks, kasv on ühtlase
kõrgusega, külgvõrsed on tugevamad, peavõrse paksem
ning lamandumiskindlam.

BASF‘i talirapsi kasvatustehnoloogia algab õigest külviajast, külvisenormist, umbrohtutõrjest ja vajalikust haigustõrjest.
Kuid samaoluline on õigeaegne talirapsi kasvu reguleerimine Caryx‘ga.

Pritsimata

10

Caryx

Caryx

Caryx 0,7 l/ha
32–51 BBCH

Caryx 0,7 l/ha
13–16 BBCH

3,1

Pritsimata

Cantus Gold 0,4-0,5 l/ha
Efilor 0,7-1,0 /ha

3,0
8

2,9
2,8

6

2,7
4

2,71

2,96

3,09

3,09

Caryx 0,7 l/ha

Caryx 1,0 l/ha

2

2,6
2,5

Kontroll

Juventus 0,7 l/ha

19 päeva peale pritsimist 2010

2010/2011 saak t/ha

Pritsimata taimed

Taimed on madalad,
lehed tumerohelised
ja maadligi

Tugevam
juuresüsteem,
rohkem energiat

Parem talvitumine,
intensiivne kasv
varakevadel

Rohkem väljaarenenud külgvõrseid,
tõhusam fotosüntees

Tugev ja ühtlane
õitsemine

Palju väljaarenenud
kõtru

Ühtlane valmimine,
suurem 1000 tera mass

