
Augstas efektivitātes sasniegšanai, ir svarīgi augus pilnībā noklāt ar 
insekticīda darba šķidrumu.
Apstrā-
dājamā 
kultūra

Kaitīgais organisms Deva, 
l/ha

Maksimālais 
apstrāžu 
skaits sezonā

Nogaidīša-
nas laiks, 
dienās

Kartupeļi Kartupeļu lapgrauzis
(Leptinotarsa decemlineata) 
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Ieteicamais ūdens daudzums
Ūdens patēriņš 300 - 400 l/ha. 
Bezlietus periods
Lietus 1 stundu pēc izsmidzināšanas neietekmē Alverde iedarbību.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Alverde drīkst lietot tvertnes maisījumā ar herbicīdu Fokuss Ultra, 
fungicīdiem Akrobāts Plus, Signum un mankocebu saturošiem preparātiem. 
Veidojot tvertnes maisījumus, vienmēr izlasiet maisījuma partnera lietošanas 
instrukciju.
Darba šķidruma sagatavošana 
Smidzinātājā iepilda 2/3 no paredzētā ūdens daudzuma, tad uzsāk maisīšanu. 
Alverde kannu labi sakrata un ielej nepieciešamo daudzumu smidzinātāja 
tvertnē, pēc tam piepilda atlikušo ūdeni. Turpina maisīt šķidrumu transporta 
un darba laikā. Maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem Alverde 
bākā iepilda pirmo.
Darba šķidrums jāizlieto drīz pēc tā sagatavošanas.
Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to 
nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet 
smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, 
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Vides aizsardzības prasības
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens 
vidē.
Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt 
smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izmantot 
piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Preparāta izlīšanas 
gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides 
pārvaldei.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses 
nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas.
Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē 
tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un 
ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var 
ietekmēt. dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, 
laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas 
termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu 
organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu 
apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī 
kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, 
kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas 
rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

Insekticīds
Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds kartupeļu lapgrauža 
(Leptinotarsa decemlineata) apkarošanai kartupeļu stādījumos.

Alverde
Darbīgā viela: metafl umizons 240 g/I
Suspensijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr. 0365 Reģistrācijas klase: 2.
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas 
instrukcijas prasības!
R36 Kairina acis
R48/20 Kaitīgs – ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai 

pēc ilgstošas iedarbības 
R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu 

ietekmi ūdens vidē
S2 Sargāt no bērniem
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu
S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu 

ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību
S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā
S36/37/39   Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu 

vai sejas aizsargu
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un 

uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu
S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides 

piesārņošanas
Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 
tālrunis: 112

Neto: 1 L ℮
Ražotājs: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, 
Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma
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® = reģistrēta tirdzniecības zīme BASF 81057218 LV 1041-Latvia

Alverde®
Alverde
Uzglabāšana
Glabāt cieši noslēgtu oriģinālā iepakojumā sausā, aizslēdzamā, labi 
vēdināmā un no tiešas saules iedarbības un karstuma avotiem pasargātā 
noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no 
izgatavošanas datuma.
Pirmā palīdzība:
•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt 

tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, 
meklējiet medicīnisku palīdzību.

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties 
skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes, konsultēties pie acu ārsta.

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties 
izdzert 100 ml ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. 

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt 
cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam 
attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu, specifi sks antidots nav 
zināms. 
Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67 042 473 
Drošības prasības personālam
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai uz apģērba. Strādājot 
ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, cieši 
pieguļošas aizsargbrilles, P2 vai FFP2 tipa respirators ar daļiņu fi ltru EN 
143, 149; ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties 
novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Darba 
apģērbu glabāt atsevišķi.
Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds kartupeļu lapgrauža 
(Leptinotarsa decemlineata) apkarošanai kartupeļu stādījumos.
Darbīgā viela: metafl umizons 240 g/I  Suspensijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr. 0365 Reģistrācijas klase: 2.
Preparāta apraksts
Alverde ir kontakta iedarbības insekticīds un zarnu inde, kas satur jaunu 
darbīgo vielu - metafl umizonu. Metafl umizons pieder semi-karbazonu 
ķīmiskai grupai. Tas efektīvi apkaro gan kartupeļu lapgrauža kāpurus, gan 
vaboles (Leptinotarsa decemlineata).
Metafl umizons izraisa ātru iedarbību uz kaitēkļiem – jau drīz pēc 
apsmidzināšanas tie pārstāj baroties un aiziet bojā dažu dienu laikā. 
Teritorijās, kurās kartupeļu lapgrauža populācijai ir pazemināta jutība 
pret piretroīdu grupas insekticīdiem, Alverdes lietošana būs efektīva, jo 
metafl umizonam nepastāv krusteniskā rezistence ar piretroīdu grupas 
insekticīdiem.
Alverde ātri nožūst uz augu lapām un nodrošina ilgstošu aizsardzības 
periodu. 
Alverde neatstāj nekādu negatīvu ietekmi uz kultūraugiem, ja tiek lietots 
saskaņā ar rekomendācijām.
Rezistence
Pastāv iespēja, ka kartupeļu lapgrauzim var izveidoties rezistence. 
Rezistences veidošanos var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un 
preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ 
ražotājs nevar uzņemties atbildību par iespējamiem rezistences izraisītajiem 
zaudējumiem. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās, ir noteikti 
jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas un lietošanas nosacījumi.
Lietošanas ieteikumi
Pirmo apstrādi veic lapgraužu invāzijas sākumā. Visaugstākā efektivitāte tiek 
sasniegta tad, ja apstrādi veic parādoties 1. – 2. vecuma kāpuriem.
Ja tīrumā notiek atkārtota invāzija vai attīstās otrā Lapgraužu paaudze, 
veikt atkārtotu apstrādi. Atkarībā no kartupeļu augšanas ātruma un laika 
apstākļiem, Alverde iedarbība turpinās 7 līdz 14 dienas pēc apstrādes. 
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